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METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN MAŠĪNZĪNĪBU NOZARES 

EKSPERTU PADOMES  
 (MMM NEP) 

 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.7.1/11 
 

2020. gada 16. jūnijā 

 

Sēde notiek attālinātā veidā 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse 

Rūta Gintaute – 

Marihina  

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore 

 

Aina Liepiņa Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā 

referente  

Eva Lapsiņa  

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Darba 

meklēšanas atbalsta nodaļas vadītāja vietniece 

 

Darba devēju puse 

Toms Grīnfelds Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas Valdes priekšsēdētājs 

Andis Lejiņš Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas konsultants 

Gita Gurtiņa Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas pārstāve,  Projektu vadītāja 

Ziedonis Jorens Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas pārstāvis, SIA PEMI 

Tehniskais direktors 

Arnis Petrānis Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas pārstāvis, SIA PERUZA 

direktors 

Ģirts Jansons SIA Leax Baltic Tehniskais direktors 

Artūrs Graudiņš Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas pārstāvis, Aģentūra DK, 

Skonto Group personāla vadītājs 

Ingus Rūtiņš A/S “Rīgas satiksme” valdes loceklis 

Ivars Nemše Auto Asociācijas pārstāvis, Moller Baltic Import SE pēcpārdošanas 

nodaļas stratēģisko projektu vadītājs 
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Aivars Rokjānis Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālās 

asociācijas pārstāvis, A/S AUTO-REMONTS Remonta inženieris, 

tehniskais konsultants 

Andrejs Stoļarovs Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijas pārstāvis, 

SIA “Intrac Latvija” tehniskais direktors 

Aigars Laurinovičs Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes 

priekšsēdētajs 

Artis Šterns SIA “Avesco” Personāla apmācības speciālists 

Pieaicinātās personas 

Ilgonis Runģis Rīgas 3.arodskolas pedagogs,  Autorizētas nacionālās institūcija (ATB) 

DVS PersCZert akreditēta metināšanas mācību eksaminācijas centra 

Personāla sertificēšanas eksaminators Latvijā 

Voldemārs Leitāns Rīgas 3.arodskolas direktors 

Jānis Nipers Rīgas Tehniskās koledžas direktora vietnieks 

Andris Tilaks PIKC Ogres tehnikuma tehnisko zinību pedagogs 

Kaspars 

Vārtukapteinis 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības tehnikas 

institūta direktors 

Juris Kreicbergs Rīgas Tehniskās universitātes Transporta institūta Automobiļu katedras 

vadītāj pienākumu izpildītājs 

Gunta Beperščaite LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Bruno Braunšteins 

 

Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 8.5.2.0/16/I/001vecākais eksperts satura 

izstrādes jautājumos 

Māris Dukurs Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta 

Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs  

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Valsts puse 

Anita Zimele 

 

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte  

Darba ņēmēju puse 

Linda Romele Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, nodarbinātības 

un sociālās drošības jautājumos 
 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, 

nodarbinātības un sociālās drošības jautājumos 

 

Darba devēju puse 

Vilnis Rantiņš Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas Padomes priekšsēdētājs 

Aivars Flemings Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas pārstāvis, SIA VALPRO 

direktors 

Valdis Veinbergs Latvijas Autoinženieru asociācijas pārstāvis, SIA “Unitruck” automobiļu 
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dizaina inženieris, SIA “Getz Nordic” tehniskais konsultants 

 

 

Sēdi vada – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Protokolē – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 

 

 

Darba kārtībā: 

1. Darba kārtības izskatīšana/sēdes vadītāja iecelšana. 

Ziņo: T. Grīnfelds, Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas Valdes priekšsēdētājs;  

 

2. Pārskats par MMM NEP aktivitātēm starpsēžu laikā: 

Mašīnbūve un metālapstrāde - Ziņo: T. Grinfelds, Mašīnbūves un metālapstrādes 

asociācijas Valdes priekšsēdētājs;  

Autotransports - Ziņo: I. Rūtiņš, MMM NEP pr-ja vietnieks; 

Smagie spēkrati  - Ziņo: A. Stoļarovs, MMM NEP pr-ja vietnieks. 

 

3. Mehānisms eksaminācijas kvalitātes nodrošināšanā profesionālām kvalifikācijām, 

kurām eksāmens netiek rīkots centralizēti un ārpus formālās izglītības iegūto 

kompetenču novērtēšanā: 

- Normatīvā regulējuma prasības eksaminācijā. 

- Kārtība, kā tiek izvērtēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura atbilstība 

profesijas standartu prasībām. 

Ziņo: M.Dukurs, VISC Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības 

pārbaudījumu  nodaļas vadītājs. 

 

4. Par vienotu terminu lietojumu mašīnzinību (autotransports un smagie spēkrati) 

jomā. 

Ziņo: A.Stoļarovs, MMM NEP pr-ja vietn. 

 

5. Par nepieciešamajām izmaiņām Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību 

nozares kvalifikāciju struktūrā un profesijas standartu saturā. 

Ziņo: G.Beperščaite, MMM NEP koordinatore. 

 

6. Rīgas 3. arodskolas loma metālapstrādes izglītības attīstībā Latvijā: 

- Nozares ekspertu viedoklis par skolas attīstību. 

Ziņo: T. Grīnfelds, Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas Valdes priekšsēdētājs;  

- Normatīvajos regulējumos iekļautās iespējas. 

Ziņo: R.Gintaute – Marihina, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta 

direktore. 
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1.jautājums 

 

Darba kārtības izskatīšana/sēdes vadītāja iecelšana 

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

T.Grīnfelds iepazīstina sēdes dalībniekus ar darba kārtību un aicina par sēdes vadītāju 

iecelt LDDK NEP koordinatori Guntu Beperščaiti. NEP locekļiem iebildumu nav. Tiek 

saskaņota darba kārtība. Par sēdes vadītāju apstiprināta G.Beperščaite. 

Nolemj:  

1.1. Par sēdes vadītāju iecelt LDDK NEP koordinatori Guntu Beperščaiti. 

1.2. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 

2. jautājums 

 

Pārskats par MMM NEP aktivitātēm starpsēžu laikā  

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

T. Grīnfelds informē par mašīnbūves un metālapstrādes nozares attīstības tendencēm 

un kvalificētu speciālistu pieejamību. Apgrozījuma un eksporta rādītāji 2019. gadā ir turpina 

palielināties. Tiek sniegta informācija par eksporta apjoma izmaiņām 2020. gadā un marta 

un aprīļa mēnešos MM apakšnozarēs. MASOC februāra mēnesī ir veicis nozares pētījumu – 

uzņēmumu prognozi par apgrozījuma izmaiņām. Februāra mēnesī 64% aptaujāto uzņēmumu 

prognozēja, ka apgrozījums palielināsies.  Situācija uzņēmumos ir stipri individuāla. Daļa 

nozares uzņēmumu darbojas ar pietiekamu noslodzi, daļai ir apjomu pieaugums, bet ir arī 

dīkstāves/ daļējas dīkstāves piemēri (visvairāk saistībā ar auto rūpniecību). Lielākā daļa 

MM uzņēmumu pagaidām īsteno esošos projektus, pastāv draudi apjomu kritumam augustā/ 

septembrī. Riski –īslaicīgi/ vidējā termiņā globāli var mazināties pieprasījums pēc iekārtām 

un investīciju produkcijas. Pozitīvais – lielākā daļa nozares uzņēmumu ražo industriāla 

pielietojuma produkciju, kurai ilgtermiņā ir stabils pieprasījums. 2020.gada rezultāti atkarīgi 

no globālās situācijas saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem un situācijas nozarēs, kas patērē 

MM produkciju. Uzņēmumu sniegtais viedoklis par galvenajām problēmām, kas kavē 

attīstību - 67% uzņēmumu atzīst kvalificēta darbaspēka trūkumu, 22% aptaujāto uzņēmumu 

kā būtisku ir atzinuši izglītības kvalitātes jautājumu. Kvalificētu speciālistu trūkumu, kā 

būtisku problēmu nozares uzņēmumi atzīst jau ilgstoši, kaut strādājošo skaits nozarē turpina 

palielināties. Uzņēmumu sniegtā informācija par nozarē strādājošo struktūru liecina, ka 73% 

no kopīgā skaita ir strādnieki, 12% inženiertehniskie darbinieki, 11% vadība un 

administrācija. Kopumā nozarē trūkst vairāk kā 1000 inženiertehniskā personāla, tie ir 37% 

no kopējā inženiertehniska personāla skaita. Visvairāk trūkst mašīnbūves speciālisti, 

konstruktori – tehnologi, pārdošanas speciālisti, mehānikas inženieri, kvalitātes vadītāji, 

mehatroniķi, metināšanas inženieri u.c.. Uzņēmumos trūkst vairāk kā 2010 vidējā tehniskā 

personāla, kas ir 13% no kopīgā strādājošo skaita. Visvairāk trūkst tieši metinātāji, trūkst arī 

CNC apstrādes darbagaldu operatori, atslēdznieki, iekārtu mehāniķi u.c.. MASOC apmācību 

projektā uzņēmumu pieprasītākās tēmas ir – metinātāju apmācība un atestācija, metināšanas 

kvalitātes uzraudzības personāla apmācība un sertifikācija, CNC virpotājs/frēzētājs, procesa 

vadība ražošanas uzņēmumā u.c.. MSOC uzdeva arī jautājumu par viesstrādnieku piesaisti. 
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21% no aptaujātajiem uzņēmumiem atzina, ka 2019. un 2018. gados ir piesaistījuši 

viesstrādniekus, turpmāk to plāno darīt jau 24% uzņēmumu.  

I. Rūtiņš informē par aktuālo Autotransporta apakšpadomē. Starpsēžu periodā ir 

apmeklētas astoņas profesionālās izglītības iestādes, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte. NEP ir uzaicinājis izglītības iestādes izstrādāt savu 

stratēģisko redzējumu par autotransporta izglītības programmu piedāvājuma attīstību un 

janvāra un februāra mēnešos iepazinušies ar skolu prezentācijām. Ir uzsākta iepazīšanās ar 

to, ko dara augstskolas, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte. Veiksmīgi ir atrisināts autodiagnostiķa jautājums. Šī profesija bija pārvērtusies 

par modes preci, kur ar skaisto nosaukumu tika pievilināti jaunieši. Saturiski programma 

bija tas pats automehāniķis. Uzņemšana četrgadīgajās programmās ir pārtraukta. 

Kvalifikācijai ir izvirzīta prasība par iepriekš iegūtu mehāniķa kvalifikāciju. Mehāniķa 

prasmes ir nodalītas, šobrīd tiek izstrādāts modulārais saturs. Līdzīgā veidā tiek strādāts pie 

sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja kvalifikācijas satura. Darba grupa, kas 

izstrādā modulāro saturu mašīnzinību nozares kvalifikācijām ir paveikusi lielu darbu, lai 

atslēdznieka līmenī konsolidētu auto un smago spēkratu saturu. Modulārās programmas 

automehāniķa kvalifikācijai tika izstrādātas vēl pirms tam, kad tika aktualizēts profesijas 

standarta saturs. Automehāniķa modulārajās programmās ir nepieciešams ieviest izmaiņas, 

kas nāk līdzi ar profesijas standarta aktualizācijai. NEP aicina Valsts izglītības satura 

centram un skolām aktīvi rīkoties, lai tiktu aktualizēts automehāniķa modulārās programmas 

saturs. NEP ir pievērsies profesijām, kas iepriekšējos periodos ir bijušas nedaudz aizmirstas 

– transportlīdzekļu krāsotājam un autovirsbūvju remontatslēdzniekam. Faktiski, ja nerēķina 

pavisam niecīgo audzēkņu skaitu, kas ir mācījušies Krāslavā, apmācība šajās profesijās 

nenotiek. Ir atzīstami, tas ko ar tik ļoti niecīgu finansējumu ir panākuši Rīgas Valsts 

tehnikuma Krāslavas struktūrvienībā. Ir uzsākts darbs lai šīs programmas attīstītu jēgpilni. 

Jēgpilni, tas nozīmē, ka NEP no savas puses to mēģinās regulēt, gan tāpēc, ka šos 

speciālistus nevajag tik daudz kā automehāniķus, gan tāpēc, ka šīs programmas prasa 

pietiekami lielu investīciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi. Līdz ar to šīs 

programmas nevar īstenot katrs. NEP sekos līdzi un analizēs, lai šo programmu attīstība 

Latvijā notiktu jēgpilni. 

A. Stoļarovs - ņemot vērā, ka Spēkratu apakšpadome ļoti cieši sadarbojas ar 

Autotransporta apakšpadomi, informācija, ko sniedza Ingus pārsegsies. Starplaikā ir 

notikušas 8 apakšpadomju sēdes. Noorganizēta tikšanās ar skolām LDDK telpās ar mērķi 

noskaidrot to nākotnes vīzijas un perspektīvas. Risināts Skolu tīkla sakārtošanas jautājums 

ciešā sadarbībā ar IZM profesionālās izglītības departamentu. IZM pārstāvja iesaistīšanās 

NEP darbībā ir ļoti ieinteresēta un aktīva, līdz ar to pienesums un vērtība, ko sadarbība ar 

IZM sniedz ir pavisam citā līmenī. NEP eksperti apmeklējuši  Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikumu, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, Ogres tehnikumu, 

Daugavpils Būvniecības tehnikumu, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienību,  

Malnavas koledžas Višķu izglītības programmu īstenošanas vietu,  Malnavas koledžu, 

Rēzeknes tehnikumu. NEP lika uzsvaru uz tām skolām, kurās bija jautājumi par nākotnes 

perspektīvām vai apmācības kvalitāti. Ir bijuši interesanti atklājumi, gan pozitīvi, gan 

negatīvi. Apmeklējumi ir reāli palīdzējuši un nesuši skaidrību, kā NEP darbībā virzīties iet 

uz priekšu. Viens no šādiem pozitīviem sasniegumiem ir tas, ka ir izdevies saglabāt Višķus. 

Nav noslēpums, ka plašsaziņas līdzekļos jau 2019. gadā sāka publicēt informāciju, ka 

Višķos mācības tiks pārtrauktas. Apmeklējot Daugavpils Būvniecības tehnikumu, NEP bija 
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spraigas diskusijas, kuru rezultātā direktore sadzirdēja nozares nepieciešamību Latgalē 

attīstīt apmācību smago spēkratu remontā. Ir notikušas tikšanās ar IZM ministri, Daugavpils 

novada domes vadību, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar IP ĪV “Višķi”. Rezultātā IP ĪV 

“Višķi” netiek slēgti, tā turpmāk būs Daugavpils Būvniecības tehnikuma paspārnē. Ir 

panākts risinājums, ka DBT attīstīs, gan ar lauksaimniecības nozari, gan ar smago spēkratu 

remonta nozari saistītās profesijas. Spēkratu apakšpadomes eksperti izvērtē iespējas attīstīt 

spēkratu mehāniķa kvalifikācijas programmu piedāvājumu Ogres tehnikumā, kuru NEP 

atbalsta kā metodisko centru šajā profesijā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā ar praktisko 

mācību īstenošanas vietu Višķos un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. Abu 

apakšpadomju eksperti apmeklēja LLU un RTU, ar mērķi veidot NEP ekspertu viedokli par 

esošo mašīnzinību studiju programmu saturu, materiālo nodrošinājumu, mācībspēkiem, 

iepazīties ar augstskolu plāniem nākotnē, kas saistīti ar augstskolās īstenotajām 5., 6. un 

7.LKI līmeņa profesionālajām kvalifikācijām. Kas attiecas uz smagajiem spēkratiem 

Spēkratu apakšpadome vairāk fokusējas uz LLU tehnisko fakultāti. NEP ir interese diskutēt 

ar augstskolu par smago spēkratu profesionālā virziena attīstību. Spēkratu apakšpadomes 

paspārnē ir izveidota SKILLS konkursu smago spēkratu ekspertu komanda, kurā 

iesaistījušies eksperti no uzņēmumiem Dojus Latvija, Intrac Latvija, Amazone, Autex, 

Baltic Agro Machinery, Manitou. Uz doto momentu ir savākta ekspertu grupu, kuri iesaistās 

ne tikai konkursantu trenēšanā, bet arī ir gatavi iesaistīties konkursu veidošanā. Liels prieks, 

ka Skills ekspertu grupā ir iesaistījusies arī rūpnīca. Tas šiem konkursiem dod lielu 

pienesumu. Esam aptaujājuši smago spēkratu remonta uzņēmumus. Atšķirībā no 

autotransporta servisiem, smagie spēkratu remonta servisi, krīzi nav izjutuši. Darba ir 

pietiekami daudz.  

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai T. Grīnfelda,  I. Rūtiņa un A. Stoļarova sniegto informāciju 

par norisēm Mašīnbūves un metālapstrādes, Autotransporta un Smago spēkratu jomās. 

2.2. Aicināt Valsts izglītības satura centru rast risinājumu, lai tiktu nodrošināta 

autoatslēdznieka, automehāniķa un autovirsbūvju remonatatslēdznieka kvalifikācijas 

modulāro izglītības programmas satura aktualizēšana. 

 

3. jautājums 

 

Mehānisms eksaminācijas kvalitātes nodrošināšanā profesionālām kvalifikācijām, 

kurām eksāmens netiek rīkots centralizēti un ārpus formālās izglītības iegūto 

kompetenču novērtēšanā: Normatīvā regulējuma prasības eksaminācijā; Kārtība, kā 

tiek izvērtēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura atbilstība profesijas 

standartu prasībām 

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

G. Beperščaite informē par problēmu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura 

izstrādē un eksaminācijā ar ko ir saskārušies Spēkratu apakšpadomes eksperti interesējoties 

par to, kā tiek veidots PKE saturs jaunajai kvalifikācijai “Spēkratu mehāniķis”.   

G. Beperščaite iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar Ministru kabineta noteikumos 

Nr.662 «Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās 

izglītības programmās» teikto. Kvalifikācijas eksāmenu norisi nodrošina akreditēta 
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profesionālās izglītības iestāde vai akreditēts eksaminācijas centrs sadarbībā ar Valsts 

izglītības satura centru (VISC) un nozaru pārstāvjiem. VISC izstrādā centralizēto eksāmenu 

saturu. Pārējo kvalifikācijas eksāmenu saturu izstrādā eksaminācijas institūcija. VISC vai 

eksaminācijas institūcija saskaņā ar profesijas standartu izstrādā kvalifikācijas eksāmena 

programmu. Centrs centralizētā eksāmena programmas un tā satura izstrādē uzaicina 

piedalīties eksaminācijas institūciju un nozaru pārstāvjus. Eksaminācijas institūcija ne vēlāk 

kā trīs mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena kvalifikācijas eksāmenu programmas un 

kvalifikācijas eksāmenu materiālus iesniedz saskaņošanai VISC. Eksaminācijas institūcijas 

vadītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena izveido eksaminācijas komisiju 

Komisijas personālsastāvu apstiprina eksaminācijas institūcijas vadītājs. Problēma: 

Kvalifikācijām, kurām eksāmens netiek rīkots centralizēti un ārpus formālās izglītības 

iegūto kompetenču novērtēšanā eksāmena programmu un saturu izstrādā izglītības iestāde, 

to saskaņo VISC. MK noteikumi neprasa šim procesam piesaistīt nozares pārstāvjus. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisiju izveido un apstiprina izglītības iestādes 

vadītājs. 

A. Stoļarovs informē – Spēkratu NEP apakšpadomes eksperti kopš spēkratu 

mehāniķa profesijas izveidošanas vēlas sekot līdzi tās kvalitatīvai ieviešanai izglītības 

iestādēs. Novembra mēnesī, apmeklējot Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu 

(VTDT), NEP vienojās ar izglītības iestādes vadību par to, ka profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena saturu skola saskaņos ar NEP ekspertiem. Maija mēnesī skola Spēkratu NEP 

ekspertus ar eksāmena saturu vēl nebija iepazīstinājusi. Spēkratu NEP vērsās pie VTDT 

vadības un VISC. Tika konstatēts, ka VISC jau marta mēnesī bija saskaņojis VTDT 

izstrādāto PKE saturu. Iepazīstoties ar VISC saskaņoto, VTDT izstrādāto PKE saturu, 

Spēkratu NEP eksperti konstatēja, ka tas tikai par 20% atbilst spēkratu mehāniķa Profesijas 

standartā izvirzītajām prasībām. Nepieciešams rast risinājumus kā esošo MK noteikumu 

ietvaros nodrošināt eksaminācijas kvalitāti MMM nozares profesionālām kvalifikācijām, 

kurām eksāmens netiek rīkots centralizēti un ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču 

novērtēšanā. 

M. Dukurs profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi reglamentē Izglītības 

likums, Profesionālās izglītības likums un metodika. Viņš atzīst, ka PKE saturu, kas netiek 

izstrādāts centralizēti nozares neredz. Šobrīd SAM projektā 852 tiek veidoti PKE satura 

materiāli, kas palīdzēs risināt šo jautājumu. Jaunajos Ministru kabineta noteikumos ir 

iekļauta prasība, ka PKE komisija sastāvā vismaz 1 tās loceklim ir jābūt deleģētam no NEP. 

Tas nozīmē, ka situācija, ka nozare nezin, kas skolā notiek, tiek minimizēta. Ja runā konkrēti 

par VTD, tad par to, ka skola ar NEP nesadarbojas, VISC nezināja. VISC ir plāns nonākt 

līdz tam, ka visu PKE saturu veido centralizēti. 

G. Beperščaite uzdod jautājumu M. Dukuram, kāds varētu būt mehānisms, lai skolas 

un VISC rēķinātos ar to, ka NEP ir interese par PKE saturu un norisi. 

M. Dukurs atbild, nozares speciālistu piesaistei PKE satura, kas netiek izstrādāts 

centralizēti, izvērtēšanā VISC nav paredzēti finanšu resursi. Esošajā situācijā pašai nozarei 

ir jāpasaka, ka viņa kaut ko vēlas darīt.  

A. Stoļarovs ierosina, VISC par visiem jautājumiem, kas saistīti ar PKE satura 

kvalitāti vērsties MMM NEP sekretariātā. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
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Nolemj:  

3.1. Aicināt Valsts izglītības satura centru meklēt resursus un risinājumus, kā PKE 

satura, kas netiek izstrādāts centralizēti, izvērtēšanā tiek iesaistīti MMM NEP eksperti. 

 

 

 

4. jautājums 

 

Par vienotu terminu lietojumu mašīnzinību (autotransports un smagie spēkrati) jomā 

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

A. Stoļarovs informē par 09.06.2020. notikušo Spēkratu un Autotransporta NEP 

ekspertu sēdi, kurā piedalījās: Autotransporta un Spēkratu NEP eksperti Andrejs Stoļarovs, 

Aigars Laurinovičs, Ivars Nemše, Ingus Rūtiņš, LLU Spēkratu institūta  direktors Aivars 

Birkavs, RTU Transporta institūta Automobiļu katedras vadītāja p. i. Juris Kreicbergs, 

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisijas  Spēkratu terminoloģijas 

apakškomisijas pārstāvis Gundars Zalcmanis, Ogres tehnikuma pedagogs Andris Tilaks. 

Sēdē tika izvērtēti mašīnzinību nozarē lietotie termini un pieņemts lēmums izteikt 

priekšlikumu MMM NEP 16.06.2020. sēdē,  precizēt MMM nozares kvalifikāciju struktūrā 

iekļauto kvalifikāciju nosaukumus: kvalifikācijas “Spēkratu atslēdznieks” nosaukumu 

mainīt uz “Smago spēkratu atslēdznieks”, pamatojums - nosaukums precīzāk raksturo 

profesijas speciālistu darbības jomu; kvalifikācijas “Spēkratu mehāniķis” nosaukumu mainīt 

uz “Smago spēkratu mehāniķis”, pamatojums - nosaukums precīzāk raksturo profesijas 

speciālistu darbības jomu; kvalifikācijas “Autodiagnostiķis” nosaukumu mainīt uz 

“Transportlīdzekļu diagnostiķis”, pamatojums - nosaukums precīzāk raksturo profesijas 

speciālistu darbības jomu, autodiagnostiķa nosaukums neietver visus speciālista kompetencē 

esošos tehnikas veidus, t.sk. smagos spēkratus un motociklus; kvalifikācijas “Automobiļu 

transporta inženieris” nosaukumu mainīt uz “Autotransporta inženieris”, pamatojums – tiek 

novērsta neprecizitāte latviešu valodas lietojumā, atjaunots iepriekšējais kvalifikācijas 

nosaukums. 

A. Liepiņa uzdod jautājumu par spēkratu atslēdznieka un spēkratu mehāniķa 

kvalifikācijām, vai šādi speciālisti jau darba tirgū strādā. 

A. Stoļarovs atbild, ka kvalifikācija ir jauna, šobrīd Latvijā tā tiek ieviesta. 

A. Liepiņa uzdod jautājumu par autotransporta inženiera kvalifikācijas speciālistiem 

darba tirgū. 

A. Kreicbergs atbild, autotransporta inženiera kvalifikācijas nosaukums nav jauns, 

2006. gadā ir apstiprināts Profesijas standarts ar šādu nosaukumu. Šobrīd RTU īstenojot  

studiju programmu un kvalifikāciju ar nosaukumu “automobiļu transports” ļoti bieži rodas 

neizpratne un pārpratumi, jo daudzi ar šo nosaukumu izprot kā transporta pakalpojumus. 

A. Liepiņa uzdod jautājumu par autodiagnostiķa kvalifikāciju darba tirgū. 

A. Stoļarovs skaidro, pēc būtības nosaukums “Transportlīdzekļu diagnostiķis” 

fokusējas uz saturu. Iesākot autodiagnostiķa kvalifikācijas modulāro programmu satura 

izstrādi, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka jāskatās ir plašāk, jo diagnostiķa līmenī 

vairs būtisku  saturisku atšķirību nav, vai runa iet par ir smago  spēkratu, motociklu, vai, 

kravas automobiļu diagnostiku. Jo diagnostiķis strādā ar vadības sistēmām un dažādu 

transportlīdzekļu vadības sistēmu diagnostikas metodes ir stipri līdzīgas. Līdz ar to, 
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izstrādājot moduļu saturu, darba grupa fokusējās uz to, ka, apgūtās diagnostikas metodes 

tiks pielietoti ne tikai automobiļos, bet arī smagajos spēkratos, motociklos. Radās 

nepieciešamība precizēt kvalifikācijas nosaukumu, lai nosaukums aptvertu plašāku tehnikas 

segmentu, kā tas ir ielikts saturā. Konsultējoties ar augstskolu mācībspēkiem eksperti 

nonāca pie secinājuma, ka transportlīdzekļu  diagnostiķa nosaukums precīzāk raksturos 

kvalifikāciju.  Darba tirgū šos speciālistus katrs uzņēmums dēvēs savādāk, vai tas būs 

automobiļu, vai lauksaimniecības tehnikas vai citu transportlīdzekļu diagnostiķis, tas 

atkarīgs no uzņēmuma darbības veida. 

I. Rūtiņš piebilst,  vēsturiski ir bijis liels juceklis ar izpratni par autodiagnostiķi, 

faktiski tas ir vēsturiski pārsaukts autoelektriķis, savukārt šim jaunajam profesijas 

standartam ar iepriekšējo ir ļoti mazs sakars. Iespējams, ka ir ļoti pateicīgs brīdis nomainīt 

nosaukumu, lai nosaukums liecinātu par to, ka tā pēc būtības ir cita kvalifikācija un cits 

profesijas standarts.  

G. Beperščaite informē, modulārajās programmās šai kvalifikācijai būs 

specializēšanas C līmenī, būs iespējas izvēlēties specializāciju vieglo automobiļu, kravas 

automobiļu, smago spēkratu diagnostikā. Saturiski šī programma ietver vairāk kā tikai 

automobiļus. 

I. Rūtiņš, ilgu laiku ir apzināta situācija, gan automobiļu, gan smago spēkratu 

remonta uzņēmumos un diskutēts par 5. LKI līmeņa kvalifikāciju “Autoservisa speciālists”. 

Diskusiju rezultātā NEP eksperti ir secinājuši, ka 5. līmenī ir nepieciešama viena 

kvalifikācijas ar konsolidētām prasmēm, gan auto, gan smago spēkratu jomā. NEP eksperti 

ir nonākuši pie secinājuma, ka šis speciālists vairāk būtu kā servisa administratīvais 

darbinieks. Autoservisa speciālista kvalifikācijas nosaukums būtu nomaināms pret 

“Tehniskā servisa administratora” nosaukumu. 

Autotransporta un Spēkratu NEP eksperti diskutē par 5.LKI līmeņa autoservisa 

speciālista profesionālās kvalifikācijas saturu un nosaukumu. Ekspertiem ir viedoklis, ka 

esošais saturs dublē mehāniķi, ir nepieciešamas izmaiņas, gan saturā, gan nosaukumā. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Nolemj: 

4.1. Mainīt 3. LKI līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Spēkratu atslēdznieks” 

nosaukumu uz “Smago spēkratu atslēdznieks” un 4. LKI līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

“Spēkratu mehāniķis” nosaukumu uz “Smago spēkratu mehāniķis” un precizēt ierakstus 

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares (tai skaitā mehānikas) kvalifikāciju 

struktūras Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskatā. 

MMM NEP Spēkratu apakšpadomes (turpmāk Spēkratu NEP) vadītājam A. Stoļarovam 

sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam Valsts izglītības satura centram virzīšanai 

saskaņošanai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē 

(turpmāk PINTSA) . 

4.2. Mainīt 4. LKI līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Autodiagnostiķis” 

nosaukumu uz “Transportlīdzekļu diagnostiķis”, 6. LKI līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

“Automobiļu transporta inženieris” nosaukumu uz “Autotransporta inženieris” un precizēt 

ierakstus Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares (tai skaitā mehānikas) 

kvalifikāciju struktūras Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju 

pārskatā. MMM NEP Autotransporta apakšpadomes (turpmāk Autotransporta NEP) 



10 

 

vadītājam I. Rūtiņam sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam Valsts izglītības 

satura centram virzīšanai saskaņošanai PINTSA. 

4.3. Mainīt 5. LKI līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Autoservisa speciālists” 

nosaukumu uz “Tehniskā servisa administrators” un aktualizēt ierakstus Metālapstrādes, 

mašīnbūves un mašīnzinību nozares (tai skaitā mehānikas) kvalifikāciju struktūras Nozares 

profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskatā. Autotransporta NEP 

vadītājam I. Rūtiņam sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam Valsts izglītības 

satura centram virzīšanai saskaņošanai PINTSA. 

 

 

5. jautājums 

 

Par nepieciešamajām izmaiņām Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares 

kvalifikāciju struktūrā un profesijas standartu saturā 

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

G. Beperščaite, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta 

institūta  Automobiļu katedras vadība ir ierosinājusi iekļaut MMM Nozares kvalifikāciju 

struktūrā 7. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Vadošais autotransporta inženieris”, 

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija ierosinājusi iekļaut 6. LKI līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju “Smago spēkratu inženieris” un izvērtēt 7. LKI līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas nepieciešamību, Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu 

Latvijas nacionālā asociācija ierosinājusi profesionālo kvalifikāciju “Sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskais eksperts”, kas šobrīd atrodas 5. LKI līmenī, iekļaut MMM 

Nozares kvalifikāciju struktūrā 6. LKI līmenī. Autotransporta un Spēkratu NEP ekspertu 

viedoklis – sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesionālā kvalifikācija atbilst 

7.LKI līmenim.  

A. Liepiņa uzdod jautājumu, ja sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 

kvalifikācija ir bijusi 5. LKI līmenī, tad kāpēc ir tik liels lēciens, no 5. uzreiz 7. līmenī.  

G. Beperščaite atbild, šobrīd tiek izstrādāts modulārās izglītības programmas saturs 

sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja kvalifikācijai, 2018. gadā tika izstrādātas 

Profesionālās kvalifikācijas prasības šai kvalifikācijai. PKP nosaka, ka sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesionālā kvalifikācija ir iegūstama tikai pēc 

mehāniķa kvalifikācijas ieguves. Tas nozīmē, ka šī kvalifikācija var būt, vai nu kā 

padziļināta 4. LKI līmeņa kvalifikācija, vai, ja mainīsies Profesionālās izglītības likumā 

iekļautās normas, tad tā varētu būt 5. LKI līmeņa profesionālā kvalifikācija. Eksperts pēc 

savas būtības ir inženieris, kurš pēc inženiera kvalifikācijas ieguves izdara secinājumus par 

bojājumu rašanās iemesliem, konstrukciju nepilnībām. 5. LK līmenī šādas kompetences 

apgūt nav iespējams, turklāt, ja tiks mainītas normas PIL, tad 5. LKI līmenī atradīsies 

sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesionālā kvalifikācija. Tāpēc šāda līmeņu 

maiņa ir nepieciešama. Iepriekš acīm redzot šie faktori līdz galam netika izvērtēti. Ir 

priekšlikums veidot darba grupu, kas izvērtētu 5., 6. un 7. LKI līmeņa mašīnzinību 

kvalifikāciju nepieciešamību un nosaukumus.  

Z. Jorens jautā par termina “vadošais” lietojumu kvalifikāciju nosaukumos, šis 

jēdziens neizsaka kvalifikācijas līmeni, bet gan ir administratīvs termins. 

G. Beperščaite informē par netabilstībām MMM NKS aprakstā un 2018.gada 

9.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo 
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profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju 

standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību".  Profesionālā 

kvalifikācija “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts” nav iekļauta 2018. gada 11. 

aprīlī PINTSA saskaņotajā Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares (tai skaitā 

mehānikas) kvalifikāciju struktūrā, bet MK noteikumos ir. Tehniskas kļūdas ir arī MMM 

NKS kvalifikāciju “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs”  un 

“Autodiagnostiķis” aprakstos. 

I. Rūtiņš, veicot precizējumus spēkratu atslēdznieka kvalifikācijas aprakstā, ir 

nepieciešams aktualizēt arī autoatslēdznieka profesijas aprakstu, tā, lai abu šo kvalifikāciju 

apraksti būtu veidoti pēc vienādiem principiem. Autoatslēdznieka kvalifikācijai ir jāizņem 

prasība par automobiļa vadītāja apliecību, jo tā ir iekļauta automehāniķa kvalifikācijā. 

T. Grīnfelds iepazīstina sēdes dalībniekus ar MASOC pārstāvēto uzņēmumu 

viedokli par metālapstrādes jomas kvalifikācijām. Problēmas būtība, 80% no nozares 

produkcijas nonāk eksporta tirgos, līdz ar to nozare ir pilnībā atkarīgi no tām prasībām, kas 

ir globālajos tirgos. Metinātāji ir nozares bāzes profesija, skaitliski vislielākā metālapstrādes 

profesija. Prasības attiecībā uz personālu, vismaz uz tajos uzņēmumos, kas eksportē un tādi 

ir vismaz 80% no nozares uzņēmumiem, nosaka nevis vietējie normatīvi, bet gan gadu gaitā 

izstrādāti starptautiskie standarti. Tie ir starptautiski nosacījumi pēc kurām šie speciālisti 

tiek mācīti, sertificēti un  pārbaudīti. Ja mēs izvērtējam esošo MMM Nozares kvalifikāciju 

struktūru, tur ir uzskaitīti visi metināšanas veidi un tās pamatā ir LKI 3. līmeņa 

kvalifikācijas. Apgūstot šo līmeni iegūst apliecību un dodas darba tirgū, bet mūsdienu 

realitāte ir tāda, ka metināšanas speciālistiem vairumā gadījumu ir vajadzīga sertifikācija un 

tālāka izglītība. MASOC ierosina iekļaut MMM Nozaru kvalifikāciju struktūrā vismaz 3 ar 

metināšanu saistītas kvalifikācijas:  

3.LKI līmeņa kvalifikāciju  IWS/IWP “Starptautiskais metināšanas 

speciālists/Starptautiskais metināšanas praktiķis”, tā būtu bāzes izglītība apvienota ar reālu 

darba praksi, eksāmens un sertifikāts; 5.LKI līmeņa kvalifikāciju IWT “Starptautiskais 

metināšanas tehnologs” kur ir vismaz tehnikuma vai koledžas izglītība; 6.LKI līmeņa 

kvalifikāciju IWE “Starptautiskais metināšanas inženieris”, kuram ir nepieciešams 

bakalaura grāds inženierzinātnē, tāpat būtu  eksaminācija atbilstoši starptautiskajam 

standartam un sertifikācija. Ierosinātās trīs kvalifikācijas jau šobrīd ir reāli nepieciešamas 

uzņēmumos, lai tie veiksmīgi spētu strādāt starptautiskajā tirgū, uz priekšu šī vajadzība tikai 

pieaugs. Būtu loģiski, ja nozarē šīs kvalifikācijas tiktu nostiprinātas, līdz ar tas sekmētu 

apmācības un sertificēšanas sistēmas sakārtošanu. MASOC ierosina šodien konceptuāli 

vienoties,  par MMM Nozares kvalifikāciju struktūras papildināšanu ar šīm kvalifikācijām. 

Nākamais solis, ko spersim,  nodefinēsim kvalifikāciju aprakstus. Profesijas standartos 

nekāda jaunrade vietējā mērogā nav iespējama, jo saturam ir jāatbilst starptautiskajām 

prasībām. Tas starptautiskajā līmenī ir atstrādāts, iet runa par starptautisko standartu 

pārnešanu Latvijā. 

A. Liepiņa bilst, ka iespējams vispirms vajadzētu izstrādāt PS, jo no teiktā nav 

skaidrs ko tad darīs šis metināšanas inženieris. 

I. Runģis informē, šo 3 kvalifikāciju prasības ir izstrādājis starptautiskais 

metināšanas institūts sadarbībā ar Eiropas metināšanas federāciju pie šīm prasībām vēl klāt 

nāk starptautisko metināšanas standartu prasības. Atkarībā no uzņēmuma starptautiskās 

sertificēšanas līmeņa ir prasība, ka tajā ir jābūt starptautiskās metināšanas inženierim, līmeni 

zemāk starptautiskās metināšanas tehnologam. Kādas ir prasības šiem speciālistiem, nosaka 
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starptautiskie standarti. Mēs nevaram mēģināt Latvijā veidot kaut kādus aprakstus, neņemot 

par pamatu starptautiskās programmas un prasības. Latvijā 90% metālapstrādes un 

mašīnbūves uzņēmumu ir sertificēti atbilstoši starptautiskajām prasībām. Tās nav 

diskutējamas lietas, tas ir jāņem vērā un jāpilda. 

A. Liepiņa vaicā, kuras augstskolas Latvijā sagatavos šīs kvalifikācijas. 

I. Runģis, nav jau jautājums par augstskolām, tā ir augstskolu problēma, kāpēc viņas 

to nedara. Rīgas 3. arodskola kopš 1998. gada līdz šīm brīdim sadarbībā ar Vāciju Latvijā ir 

sagatavojusi 175 uzraudzības speciālistus. I Runģis uzdod jautājumu, ja augstskolas 

negatavos, tad ražošanas apstāsies un mēs sauksim ukraiņu inženierus vai no Vācijas 

inženierus, kas brauks šeit strādāt. Jautājums uz šo brīdi ir atrisināts. Bez šaubām tas nav 

nopietni, ka augstskolas nestrādā pie šī jautājuma. Tas ir jāsakārto. 

A. Liepiņa ja iekļauj šīs kvalifikācijas NKS, tad jāizstrādā PS un jāapmāca. Tā tas 

nevar būt, ka nemācītu. 

I. Runģis,  starptautiskais metināšanas inženieris netiek mācītu no nulles, tā ir 

tālākizglītība.  

T. Grīnfelds, var būt izklausās dīvaini, ka starptautisko metināšanas inženieri 

negatavo universitātes. Tieši sadarbībā ar 3. arodskolu lielā mērā šī nozares vajadzība tiek 

nodrošināta. Tas, ka universitātes negatavo šos speciālistus, nemaina faktu, ka nozarei tie ir 

nepieciešami. 

A. Liepiņa uzdod jautājumu, vai arodskola var sagatavot inženierus. 

T. Grīnfelds, arodskola neizdod diplomus, to dara komisija no Vācijas, kas tos ir 

tiesīga izsniegt, arodskola ir sadarbības partneris. Diemžēl Latvija nenodrošina šādu 

diplomu izdošanu Latvijai nepieciešamajiem speciālistiem. Vēsturiski šis jautājums tiek 

risināts jau vairāk kā 10 gadus.  

A. Lejiņš atgādina, ka 2015. gadā Latvijā tika rīkots liels seminārs, kur šis jautājums 

par starptautiskajām kvalifikācijām tika risināts. Seminārā tika viennozīmīgi izdarīts 

secinājums, ka jautājums par starptautiskajam kvalifikācijām ir jārisina un NKS tās ir 

jāievieto. Vēl līdz šim mēs neko neesam izdarījuši. 

T.Grīnfelds, aktualizējot NKS ir nepieciešams aktualizēt 3. LKI līmeņa metināšanas 

profesiju raksturojuma ierakstus Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto 

profesiju pārskatā papildinot tos ar starptautiskajām prasībām un precizēt profesiju 

nosaukumus angļu valodā, tā lai tie atbilstu starptautiskajiem standartiem. 

G. Beperščaite, izstrādājot modulārās programmas mašīnzinību nozares 

kvalifikācijām, darba grupa nonāca pie secinājums, ka ir nepieciešams veikt precizējumus 

profesijas standartos izvirzītajām prasībām. Autotransporta un Spēkratu NEP eksperti ir 

izvērtējuši transportlīdzekļu krāsotāja, spēkratu atslēdznieka, spēkratu mehāniķa, 

automehāniķa,  autodiagnostiķa PS un  sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja PKP 

prasības un ierosina veikt precizējumus. Transportlīdzekļu krāsotāja profesionālajai 

kvalifikācijai izņemt no PS prasību “Transportlīdzekļu krāsotājs profesionālo kvalifikāciju 

var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas”, jo 

transportlīdzekļu krāsotāja PS neietver visas autoatslēdznieka profesijas prasmes un 

kompetences, piemēram automobiļu apkopi, riepu maiņu un remontu. Sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai precizēt PKP iekļauto 

nosacījumu “Uz Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesiju attiecināmi 

Automehāniķa vai Spēkratu mehāniķa profesijas pienākumi un uzdevumi”, nomainot 

formulējumu uz “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesionālo kvalifikāciju 



13 

 

var iegūt tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas 

iegūtas  automehāniķa vai smago spēkratu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas”. 

Pamatojums izmaiņām, sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja kompetence prasa 

iepriekš iegūtu mehāniķa kvalifikāciju un pieredzi transportlīdzekļu remontā. Automehāniķa 

profesionālajai kvalifikācijai papildināt PS iekļauto prasību “Automehāniķa profesionālo 

kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas” un 

formulēt to “Automehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības 

programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas autoatslēdznieka vai 

smago spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas”. Pamatojums izmaiņām, spēkratu 

atslēdznieka (smago spēkratu atslēdznieka) PS iekļautās prasmes un kompetences ir 

pietiekamas, lai spētu iegūt automehāniķa profesionālo kvalifikāciju. Spēkratu mehāniķa 

(Smago spēkratu mehāniķa)  profesionālajai kvalifikācijai papildināt PS iekļauto prasību 

“Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanas” un formulēt to “Smago spēkratu mehāniķa 

profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus 

formālās izglītības sistēmas iegūtas  smago spēkratu atslēdznieka  vai autoatslēdznieka 

profesionālās kvalifikācijas”. Pamatojums izmaiņām, autoatslēdznieka PS iekļautās prasmes 

un kompetences ir pietiekamas, lai spētu iegūt smago spēkratu mehāniķa profesionālo 

kvalifikāciju. Autodiagnostiķa (Transportlīdzekļu diagnostiķa)  profesionālai kvalifikācijai 

papildināt PS iekļauto prasību “Autodiagnostiķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai 

pēc automehāniķa profesionālās kvalifikācijas iegūšanas” un formulēt to “Transportlīdzekļu 

diagnostiķa (Autodiagnostiķa) profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības 

programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas automehāniķa vai  

smago spēkratu mehāniķa (spēkratu mehāniķa) profesionālās kvalifikācijas”. Pamatojums 

izmaiņām,  spēkratu mehāniķa (smago spēkratu mehāniķa) PS iekļautās prasmes un 

kompetences ir pietiekamas, lai spētu iegūt transportlīdzekļu diagnostiķa (autodiagnostiķa) 

profesionālo kvalifikāciju. 

A. Liepiņa piebilst, ka izmaiņas vajag veikt tad, kad kvalifikāciju nosaukumi būs 

nomainīti. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Nolemj:  

5.1. Virzīt saskaņošanai PINTSA izmaiņas MMM Nozares kvalifikāciju struktūrā, 

iekļaut NKS 6. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Smago spēkratu inženieris” un 7. 

LKI līmeņa autotransporta un smago spēkratu jomas profesionālo kvalifikāciju 

“Autotransporta un spēkratu speciālists”. Autotransporta un Spēkratu NEP vadītājiem I. 

Rūtiņam un A. Stoļarovam izveidot darba grupu nepieciešamās informācijas sagatavošanai 

un iesniegšanai Valsts izglītības satura centram (turpmāk VISC),  

5.2. Virzīt saskaņošanai PINTSA izmaiņas MMM Nozares kvalifikāciju struktūrā, 

iekļaut NKS 3. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Metināšanas speciālists”, 5. LKI 

līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Metināšanas tehnologs” un 6. LKI līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju “Metināšanas inženieris”. Aktualizēt MMM NKS 3. LKI līmeņa metināšanas 

kvalifikāciju profesijas raksturojuma informāciju - profesijas reglamentācija, papildu 

prasības un profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā. MMM NEP vadītājam T. 

Grīnfeldam izveidot darba grupu NKS aktualizācijai nepieciešamās informācijas 

izvērtēšanai un sagatavošanai un iesniegšanai VISC.  



14 

 

5.3. Iesniegt nepieciešamos dokumentus VISC tehniskas kļūdas labojumam MMM 

NKS iekļautās kvalifikācijas “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs” Nozares 

kvalifikāciju struktūras apraksta 2. nodaļā “Nozares profesiju, tajās ietilpstošo 

specializāciju, saistīto profesiju pārskats”, atbilstoši 2018.gada 9.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un 

profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un 

profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību" 3.134. punktam, labot norādīto 

5. LKI līmeņa kvalifikāciju uz 4. LKI kvalifikāciju, un kvalifikācijas “Autodiagnostiķis” 

(mainīt nosaukumu uz “Transportlīdzekļu diagnostiķis”) Nozares kvalifikāciju struktūras 

apraksta 2. nodaļā “Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju 

pārskats”, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.626 3.15. punktam, labot norādīto 5. 

LKI līmeņa kvalifikāciju uz 4. LKI kvalifikāciju, aktualizēt un virzīt saskaņošanai PINTSA 

profesiju raksturojuma informāciju. Autotransporta NEP vadītājam I. Rūtiņam sagatavot 

nepieciešamo informāciju iesniegumam VISC. 

5.4. Iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai no MMM NKS tiktu izslēgta 2018.gada 

9. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo 

profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju 

standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību" 4.46. punktā 

norādītā 5. LKI līmeņa profesionālā kvalifikācija “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais 

eksperts”, kas nav iekļauta 2018. gada 11. aprīlī PINTSA saskaņotajā Metālapstrādes, 

mašīnbūves un mašīnzinību nozares (tai skaitā mehānikas) kvalifikāciju struktūrā (Nozares 

profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskats). Autotransporta NEP 

vadītājam I. Rūtiņam sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam VISC. 

5.5.  Virzīt saskaņošanai PINTSA izmaiņas MMM Nozares kvalifikāciju struktūrā, 

papildināt NKS ar 7. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Sauszemes transportlīdzekļu 

tehniskais eksperts”. Autotransporta un Spēkratu NEP vadītājiem I. Rūtiņam un A. 

Stoļarovam izveidot darba grupu nepieciešamās informācijas sagatavošanai un iesniegšanai 

VISC. 

5.6. Precizēt 3. LKI līmeņa profesionālās kvalifikācijas “Autoatsēdznieks” profesijas 

raksturojuma informācijas profesijas būtības aprakstu un izņemt prasību par automobiļa 

vadītāja apliecību. Autotransporta NEP vadītājam I. Rūtiņam sagatavot nepieciešamo 

informāciju iesniegumam VISC. 

5.7. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 4. LKI līmeņa profesijas standartā 

“Transportlīdzekļu krāsotājs”, izslēgt prasību “Transportlīdzekļu krāsotājs profesionālo 

kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas”. 

Autotransporta NEP vadītājam I. Rūtiņam sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam 

VISC. 

5.8. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 4. LKI līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētājs” prasībās, izteikt nosacījumu 

“Uz Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesiju attiecināmi automehāniķa vai 

spēkratu mehāniķa profesijas pienākumi un uzdevumi”, sekojošā redakcijā “Sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskā vērtētāja profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības 

programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas  automehāniķa vai 

smago spēkratu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas”, iekļaut prasību par praktiskā darba 

pieredzi transportlīdzekļu remontā ne mazāk kā 5 gadi. Autotransporta un Spēkratu NEP 
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vadītājiem I. Rūtiņam un A. Stoļarovam sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam 

VISC.  

5.9. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 4. LKI līmeņa profesijas standartā 

“Automehāniķis”, izteikt prasību “Automehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai 

pēc autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas” sekojošā redakcijā 

“Automehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības programmas ietvaros 

vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas autoatslēdznieka vai smago spēkratu 

atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas”. Autotransporta NEP vadītājam I. Rūtiņam 

sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam VISC. 

5.10. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 4. LKI līmeņa profesijas standartā 

“Autodiagnostiķis” (mainīt nosaukumu uz “Transportlīdzekļu diagnostiķis”), izteikt prasību 

“Autodiagnostiķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc automehāniķa profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanas” sekojošā redakcijā “Transportlīdzekļu diagnostiķa profesionālo 

kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības 

sistēmas iegūtas automehāniķa vai smago spēkratu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas”. 

Autotransporta NEP vadītājam I. Rūtiņam sagatavot nepieciešamo informāciju iesniegumam 

VISC. 

5.10. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 4. LKI līmeņa profesijās standartā 

“Spēkratu mehāniķis”, izteikt prasību “Spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var 

iegūt tikai pēc spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanas” sekojošā 

redakcijā “Smago spēkratu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc izglītības 

programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas smago spēkratu 

atslēdznieka vai autoatslēdznieka  profesionālās kvalifikācijas”, izteikt 3. sadaļas 

“Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums”  pirmās rindkopas 

pirmo teikumu sekojošā redakcijā “Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic 

traktortehnikas, pašgājēju mašīnu un to agregātu pieņemšanu remontā, pārbaudi, apkopi un 

remontu”. Spēkratu NEP vadītājam A. Stoļarovam sagatavot nepieciešamo informāciju 

iesniegumam VISC.  

5.11. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 3. LKI līmeņa profesijās standartā 

“Spēkratu atslēdznieks”, izteikt 3. sadaļas “Profesionālās darbības pamatuzdevumu un 

pienākumu kopsavilkums”  pirmās rindkopas pirmo teikumu sekojošā redakcijā “Smago 

spēkratu atslēdznieks veic traktortehnikas un pašgājēju mašīnu apkopi un sagatavošanu 

remontam, demontē, montē detaļas, mezglus un agregātus, atjauno vienkāršus detaļu 

savienojumus”. Spēkratu NEP vadītājam A. Stoļarovam sagatavot nepieciešamo informāciju 

iesniegumam VISC.  

5.12. Virzīt saskaņošanai PINTSA precizējumu 4. LKI līmeņa profesijas standartā 

“Rūpniecisko iekārtu mehāniķis”, izteikt prasību “Rūpniecisko iekārtu mehāniķis 

profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanas” sekojošā redakcijā “Rūpniecisko iekārtu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju var 

iegūt tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas 

atslēdznieka  profesionālās kvalifikācijas”. MMM NEP vadītājam T. Grīnfeldam sagatavot 

nepieciešamo informāciju iesniegumam VISC. 
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6. jautājums 

 

Rīgas 3. arodskolas loma metālapstrādes izglītības attīstībā Latvijā: Nozares ekspertu 

viedoklis par skolas attīstību; Normatīvajos regulējumos iekļautās iespējas 

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

T. Grīnbergs, nevienam no nozares pārstāvjiem nav jāstāsta ko metālapstrādē 

nozīmē Rīgas 3. arodskola. MASOC viedoklis – Rīgas 3. arodskola ir viena no galvenajām 

nozares  bāzes skolām, tā ir centrālā visa līmeņa metināšanas speciālistu sagatavošanas 

mācību iestāde. Unikālais skolā ir tas, ka šeit neiet runa tikai par sākotnējo izglītību, skola 

pārstāv visa spektra izglītības piedāvājumu, sākot no pamatskolu beigušajiem, līdz pat 

pieaugušo izglītībai un iespējai izmantot arodskolas bāzi starptautisku kvalifikāciju ieguvei 

metināšanā un sertifikācijai. Sadarbībā ar Vācijas profesionālajām institūcijām skolā tiek 

īstenota  tālākizglītība. Skola ir unikāla un ar savu darbību tā būtībā nav salīdzināma ar 

lielāko vairākumu profesionālajām skolām.  Skola ar savām aktivitātēm neiekļaujas 

Profesionālās izglītības likuma definētajos rāmjos, gan esošā, gan iespējams ka arī pēc 

likuma grozījumiem. Vairākkārt ir bijušas diskusijas par Rīgas 3. arodskolas pievienošanu 

vai apvienošanu ar kādu citu skolu. Taču asociācijas un nozares uzņēmumu  viedoklis ir 

viennozīmīgs – Rīgas 3. arodskola ir jāsaglabā kā autonoma, neatkarīga patstāvīga vienība. 

Skola ir jāattīsta, sauciet kā gribiet, vai par ekselences vai kompetences centru, bet skolai 

juridiski ir jābūt centram visa līmeņa metināšanas speciālistu sagatavošanā. Skolā strādā, 

gan augsti kvalificēti speciālisti, gan mācību metodiskie materiāli, būtībā vis 

priekšnosacījumi, lai skola kļūtu par kompetences centru metināšanā.  Ja skatāmies no 

formālā viedokļa, kādu statusu Rīgas 3. arodskola var iegūt, tad gribās aicināt, ka izstrādājot 

likumus un MK noteikumus tiktu radīts tāds ietvars, lai nevis visiem  būtu jāmēģina 

pielāgoties un kaut kā trāpīt rāmī, bet tomēr tiktu ņemts vērā, ka skolai ir ļoti būtiska 

ietekme nozarē. Skola nav standarta gadījums. MASOC aicina IZM veidot sistēmu tā, lai 3. 

arodskola tiek pielīdzināta PIKC statusam. Pēc audzēkņu skaita un atsevišķiem citiem 

parametriem skola nekvalificējas PIKC statusam, bet toties tai ir ļoti daudz citu unikālu 

vērtību, kas iespējams, ka nav sasniedzis neviens PIKC, lai viņai būtu tāds pats statuss kā 

PIKC. 

I. Runģis sadarbība ar Vāciju, sākotnēji veidojās ar Rostokas mācību un 

eksaminācijas metināšanas centru, bet sākot ar 2014. gadu, Rīgas 3. arodskola ir ieguvusi 

autorizētas nacionālās institūcijas Vācijas metināšanas apvienības personāla sertifikācijas 

akreditēta metināšanas mācību un eksamināciju centra statusu ar tiesībām mācīt un sertificēt 

metinātājus atbilstoši starptautiskajām prasībām. Sadarbību mēs uzsākām 1998. gadā, 

pirmais solis, kas tika sperts, sadarbībā ar Vāciju izveidota starptautiskajām prasībām 

atbilstoša mācību bāze, apmācīti pedagogi un uzsākta starptautiska metināšanas 

sertifikāciju. No 1998. – 2014. gadam tika sertificēti 2200 metinātāji, savukārt no 2014. 

gada līdz šim brīdim ir sertificēti 1348 metinātāji. Pēdējos gados aktīvi sadarbojoties ar 

MASOC, uzņēmumu darbiniekiem ir iespēja gan mācīties skolā, gan paralēli uzņēmumā un 

iegūt starptautisko sertifikātu. Visā šajā laikā ir sagatavoti 175 starptautiskie metināšanas 

inženieri un tehnoloģi, gan skolai gan arī ražošanai. Skola piedāvā arī ar tālākizglītības 

programmas, iespēju atzīt neformālā ceļā iegūtu izglītību. Darbības spektrs ir plašs. Tiek 

izstrādātas modulārās programmas metināšanas kvalifikācijām, kuru ietvaros ir paredzēts C 

līmeņa modulis, lai tie, kas vēlās varētu iegūt ISO 96061 prasībām atbilstošu sertifikātu 

metināšanā, kas darba devējam ir ļoti būtiski. Liela problēma ir metināšanas skolotāju 
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kvalifikācija visās  Latvijas skolās. Rīgas 3. arodskola ir gatava apmācīt skolotājus, pēc 

esošajiem datiem tie varētu būt apmēram 15 pedagogi, kuriem būtu nepieciešama 

starptautiskajām prasībām atbilstoša apmācība. 

G. Beperščaite uzdod jautājumu R.Gintautei – Marihinai, kādā veidā 3. arodskola ar 

savu darbību var iekļauties tajās pašās prasībās, kas attiecas uz PIKC. PIKC pedagogi par to 

pašu funkciju veikšanu, ko dara arī Rīgas 3. arodskola, saņem 10% piemaksu,  bet Rīgas 3. 

arodskolas pedagogi tāpēc, ka skolai formālu iemeslu pēc nav piešķirts PIKC statuss, nevar 

saņemt šo finansējumu 

R.Gintaute – Marihina, saistībā ar plānotajiem PIL grozījumiem ir paredzēta 

starpministriju starpinstitucionāla sanāksme par profesionālās izglītības iestāžu tipoloģiju. 

PIL grozījumu redakcijā arodskola kā izglītības iestādes veids ir palikusi. Grozījumos ir 

noteikts, ka arodskola ir izglītības iestāde, kura īsteno 3. vai 4. LKI līmeņa PII  programmas. 

Iespējas arodskolai īstenot dažāda līmeņa kvalifikācijas konkrētā nozarē tiek paplašinātas, jo 

iepriekš arodskolai nebija iespējas īstenot 4. LKI līmeņa kvalifikācijas. Gada sākumā notika 

sarunas ar MASOC pārstāvjiem  un arodskolas administrāciju, lai PIL skaidrojumā 

precizētu arodskolas jēdzienu. Kas noteikts sekojoši, tā ir PII pamatiemaņu apguvei, 

īstenojot PI programmas jauniešiem, kā arī iestāde, kas nodrošina nozares pasūtījuma 

nodrošināšanu metālapstrādes un mašīnbūves nozarē, tai skaitā nozarē strādājošo 

profesionālās kompetences pilnveidi, pedagogu un nozares prakšu vadītāju profesionālās 

kvalifikācijas prasmju pilnveidi atbilstoši nozares vajadzībām. Tiek īstenots metodiskais 

darbs atbilstoši nozares vajadzībām, ja to nevar nodrošināt PIKC vai koledžas. Būtiskākais 

ir tas, ka arodskola ir nodrošināta ar nepieciešamo materiālo bāzi pamatiemaņu apgūšanai 

vienā vai vairākās profesijās, tā ir konkrēta specializācija atbilstoši konkrētas nozares 

pasūtījumam. Ir apsveicami tas, ka skolā ir nodrošināta atbilstoši ISO standartu prasībām, 

gan nozares speciālistu, gan pedagogu sertifikācija, bet tā ir šīs konkrētās profesijas prasība. 

Attiecībā uz finansējumu pedagogu algām, PIKC ir vesela virkne prasību, kas viņiem 

jānodrošina. Viena no tām ir izglītojamo skaits, Rīgā 800 un vairāk. Ir virkne nosacījumu, 

kas ierobežo skolas iespējas, ja tā vēlas būt autonoma. Bet tas neliedz iespēju kļūt par 

metodisko centru vai eksaminācijas centru, piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem, tai 

skaitā projektu finansējumu, var būt arī ar nozares atbalstu īstenot vienu vai otru 

programmu, kas ir nepieciešama nozarei, atbilstoši pasūtījumam. Tāpat arī piedalīties 

dažādos sadarbības projektos, veicināt un nodrošināt šo sadarbību, gan ar Vāciju, gan ar 

citām ES valstīm. Attiecībā uz to, ka 3. arodskola var nodrošināt metālapstrādes jomā, 

konkrēti metināšanā profesionālo pilnveidi prakšu vadītājiem, skolotājiem, pedagogiem, tad 

IZM saskata, ka nākamajā plānošanas periodā būs virkne finanšu instrumentu ar kuru 

palīdzību varēs īstenot šīs aktivitātes. Par to, ka varētu likumdošanā stiprināt 3. arodskolas 

lomu metālapstrādes jomā, varētu diskutēt un domāt šī gada laikā. Tas varētu būt kādu 

atsevišķu MK noteikumu jautājums, iespējas šo jautājumu aktualizēt ir. Skolas integrēšana 

kādā tehnikumā vai veidošana par struktūrvienību varētu pavērt kādu citu nišu, bet, ja 

nozare uzskata, ka skolai ir jābūt autonomai, tad IZM respektē nozares viedokli. 

R. Gintaute – Marihina informē par plānotajiem pasākumiem, lai palielinātu 

profesionālās izglītības programmu bāzes finansējumu. Paralēli tiek gatavota programma, 

lai profesionālās izglītības programmu finansējumu saskaņotu ar reālajām prasībām kādas ir 

nozarē. 

G. Beperščaite – MASOC lūdza dienas kārtībā iekļaut jautājumu par koordinētu 

pedagogu tālākizglītību, kas iekļautos nozares prasībās. 
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R. Gintaute – Marihina piebilst, PIKC funkcijās ir iekļauts pienākums nodrošināt 

pedagogu un nozarē strādājošo profesionālās kompetences pilnveidi, pedagogu prasmju 

saskaņošanu ar to, ko vajadzētu mācīt arī jauniešiem. Lai pedagogu prasmes būtu 

atbilstošas. Šeit ir liela loma arī pašai nozarei. Vai viņa sadarbojas ar izglītības iestādēm un 

sniedz iespējas ar saviem resursiem, saviem speciālistiem iesaistīties mācību procesā. Arī 

nodrošināt stažēšanos un profesionālo pilnveidi pedagogiem. Nozare ir pirmā, kas ir 

ieinteresēta, lai jauniešiem un arī pieaugušajiem tiktu mācītas tās prasmes, kuras nozarei ir 

vajadzīgas. Izglītības sistēma kā tāda vienmēr nedaudz stagnē un iet vairākus soļus atpakaļ. 

Lai maksimāli nodrošinātu izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tad nozarēm 

jāsadarbojas ar izglītības iestādēm.  

T. Grīnfelds, pirms sēdes MASOC apzināja galvenās nozares skolas, lai saprastu kā 

skolas piesaista pedagogus metālapstrādē un mašīnbūvē. Secinājums, kas izveidojies pēc šīs 

aptaujas ir, ka vienotas sistēmas nav. Nav vietas, kur gatavotu mācībspēkus skolām. Katrs 

cīnās kā māk, viena skola sekmīgāk, cita mazāk sekmīgi. Ir piemēri, kad skola kooperējas ar 

uzņēmumiem un sūta skolotājus mācīties. Kopumā vienota, koordinēta pieeja nav. Ja ņem 

vērā, ka notiek modulāro programmu izstrāde un programmās ir iekļautas jau daudz 

augstākas prasības, tad situācija veidojas tāda, ka skolās nebūs  atbilstoši sagatavoti 

pasniedzēji, kas būtu spējīgi atbilstoši modulārajām programmām mācīt jauniešus. Drauds ir 

tāds, ka pasniedzēju kvalifikācija nebūs tik augsta, kādu būs jāsagaida no audzēkņiem. 

Atklāts jautājums ir par pedagogu izglītošanu. Metināšanas jomā tas ir īpaši svarīgi, jo ir 

striktās starptautisko standartu prasības. MASOC ir izvērtējis iespējas kā varētu apmācīt 

pedagogus nozares projekta ietvaros, bet tas nav iespējams, jo projektā var iesaistīties tikai 

nozarē strādājošie. Apmācība un sertifikācija ir finanšu ietilpīga, dotajā brīdī ir jāpiesaista 

ārvalstu partneri, kaut vai eksaminācijas un sertifikācijas posmā. 

R. Gintaute – Marihina jautā vai ir izskatītas iespējas apmācīt pedagogus ES projekta 

8.5.3. ietvaros.  

T. Grīnfelds, MASOC ir pieredze iesaistīties IZM īstenotajos pedagogu apmācības 

projektos. Pedagogi šo projektu ietvaros ir, gan vesti uz ārzemēm, gan notikusi stažēšanās 

nozares uzņēmumos un arī apmācība Zemgales reģiona kompetenču centrā. Tā galvenā šo 

projektu problēma ir tā, ka tie ir kampaņveidīgi, ar nenosakāmu regularitāti kaut kas notiek, 

bet tas nedod stabilu pamatu. Tas ir noderīgi, bet šo apmācību var uztvert kā papildus 

iespēju, nevis stabilu, regulāru pedagogu prasmju nodrošināšanu. 

R. Gintaute – Marihina saskata iespējas risinājuma, kad nozares speciālisti tiek 

iesaistīti stundu pasniegšanā skolās, vai otrādi, pedagogi dodas mācībās uz uzņēmumiem. 

Šobrīd regulējums prasībām pedagogu profesionālajai kvalifikācijai ir diez gan elastīgs. 

Nozares speciālisti var mācīt skolās bez pedagoģiskās izglītības līdz 360 stundām gadā. 

Jautājums ir, kā profesionālās izglītības iestādes sadarbojas ar nozari un kā organizē darbu. 

T. Grīnfelds piebilst, skolu sadarbība ar uzņēmumiem notiek, bet tomēr, ja skolas ir 

IZM pārziņā, tad kaut kāda sistēmiska pieeja pedagogu kompetenču nodrošināšanā no IZM 

puses tomēr ir nepieciešama. 

R. Gintaute – Marihina, normatīvajā regulējuma ir iekļauts, ka IZM ir jāpilnveido 

pedagogu apmācība. Līdzekļi ir visam kam nepieciešami, ir jāsaprot kā sabalansēt visas 

vajadzības. Ja nozares ir pasūtītājs speciālistam, tad apmācībai būtu jābūt savstarpēji 

mijiedarbojoties. Nevar gribēt, lai valsts maksātu par visu, it īpaši, ja tas ir par augstu 

samaksu. Arī citas nozares gribēs dažādas sertifikācijas un kursus pedagogiem par ļoti 

augstām samaksām. Visam tam ir ļoti liela finanšu ietekme. 
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G. Beperščaite piebilst, vai projektu ietvaros ir iespējams plānot, nevis ciklisku, bet 

sistēmisku kvalifikācijas paaugstināšanu. 

Sanāksme dalībnieki diskutē par nepieciešamību nodrošināt plānveidīgu, 

sistemātisku, nozares prasībām atbilstošu pedagogu apmācību un atzīst, ka šī jautājuma 

risināšana ļoti būtiska un kopā ar IZM ir jāmeklē atbildes kā to īstenot. 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Nolemj:  

6.1. Izteikt IZM MMM NEP viedokli par Rīgas 3. arodskolas nozīmīgo lomu 

nozares prasībām atbilstošu metālapstrādes un mašīnbūves speciālistu sagatavošanā, Rīgas 

3. arodskolai kā unikālai vērtībai ir jāsaglabā autonomas izglītības iestādes statuss. 

6.2. Izteikt IZM MMM NEP viedokli par nepieciešamību nodrošināt individuālu 

pieeju un normatīvajā regulējumā iekļaut uz Rīgas 3. arodskolu attiecināmus kritērijus un 

kārtību, kā profesionālās izglītības iestādei piešķir profesionālās izglītības kompetences 

centra metālapstrādes jomā statusu, līdzīgi kā tas tiek regulēts mākslas, mūzikas vai dejas 

jomā 2015. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 495 “Kārtība, kādā piešķir 

un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas 

jomā”.  

6.3. Rosināt IZM sadarbībā ar nozares organizācijām un uzņēmumiem meklēt 

risinājumus kā nodrošināt plānveidīgu, sistemātisku, nozares prasībām atbilstošu 

mācībspēku profesionālo pilnveidi un aicināt IZM atbalstīt nozares organizāciju īstenotās 

projektu aktivitātes ES finansējuma piesaistītē pedagogu kvalitātes nodrošināšanai. 
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