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BŪVNIECĪBAS NOZARES EKSPERTU PADOMES 
 

SĒDES PROTOKOLA Nr. 6-10.1.1./1 
 
 
2021. gada 20. janvārī 
 
Sēde notiek attālinātā veidā. 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

Valsts puses pārstāvji: 

Aina Liepiņa Labklājības ministrija  
Inese Rostoka  Ekonomikas ministrija 
Ilze Kupča Latvijas Nacionālā kultūras centrs  
Eva Lossane Nodarbinātības valsts aģentūra Pakalpojumu departaments 
Jānis Gaigals Izglītības un Zinātnes ministrija, vecākais eksperts 
 
Darba ņēmēju puses pārstāvji: 

Ieva Gretere Latvijas būvniecības nozares arodbiedrība 
Helēna Veitnere Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja 
 
Darba devēju puses pārstāvji: 

Alvis Čudars Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde 
Ineta Geipele Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde 
Māris Stakens Latvijas Būvnieku asociācija  
Liene Sauka Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija 
Ivars Buls Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 
Iveta Stāmure Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 
Kaspars Bondars Biedrība “Latvijas Ģeotehniķu savienība”  
Andris Bērziņš Biedrība ''Latvijas ceļu būvētājs''  
Kristīne Dreija Latvijas Ainavu arhitektūras asociācija 
Indra Purs Latvijas Ainavu arhitektūras asociācija 
Helēna Endriksone Latvijas Būvinženieru savienība 
Ervīns Straupe Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija 
Armands Liede Latvijas Jumiķu apvienība  
Oskars Caune SIA Eko Enerģija Rīga, Būvniecības valsts kontroles birojs 
Dainis Ģēģeris Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 
Jēkabs Leiškalns Latvijas būvuzņēmēju partnerība 
Māris Laukalējs Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija 
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Pieaicinātās personas: 

Oksana Soročina Daugavpils būvniecības tehnikums 
Zigmunds Valters Smiltenes tehnikums 
Normunds Grīnbergs Rīgas Celtniecības koledža 
Gunta Jēkabsona Bulduru Dārzkopības vidusskola 
Ieva Vincovska Bulduru Dārzkopības vidusskola 
Natālija Ņitavska Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Diāna Kārkliņa Valsts izglītības satura centrs 
Gunta Beperščaite Latvijas Darba devēju konfederācija 
Daiga Bukonte Latvijas Darba devēju konfederācija 
Ineta Jasmane Latvijas Darba devēju konfederācija 
Līga Saleniece Latvijas Darba devēju konfederācija 
Gusts Sproģis  Ekonomikas ministrija 
Monta Berga Biedrība ''Latvijas ceļu būvētājs''  

Rudīte Grabovska Smiltenes tehnikums 
 

Sēdē nepiedalās: 

Darba devēju puses pārstāvji: 

Askolds 
Liedskalniņš 

SIA “8 CBR” 

Ēvalds Jasāns SIA "Bazis Solutions" 

 

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

Protokolē – Ineta Jasmane, LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 14.00. 

Darba kārtībā: 

1. Darba kārtības izskatīšana 
Ziņo: G. Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 

2. BNEP personālsastāva aktualizēšana 
Ziņo: G. Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 

3. Aktuālais būvniecības nozares kvalifikāciju struktūras pilnveidē un Profesijas 
standartu izstrādē: 
- 5. LKI līmeņa kvalifikācijām 
Ziņo: L. Saleniece, LDDK projekta vecākā satura eksperte, 
- 6. un 7. LKI līmeņu kvalifikācijām 
Ziņo: H. Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienības priekšsēdētājas vietniece, 
- par ierosinājumiem papildināt Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūru (Attīstības 
plānošanas inženiera kvalifikācija u.c.) 
Ziņo: G. Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 
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4. Aktuālais modulāro programmu satura ieviešanā un īstenošanā: 
- labās prakses piemērs 4. LKI līmeņa transportbūvju būvtehniķa kvalifikācijas ar 
specializācijām modulārā satura īstenošanā 
Ziņo: R. Grabovska, Smiltenes tehnikuma direktora vietniece, 
- izmaiņas Izglītības programmu īstenošanas kārtībā 2 – 4. LKI līmeņa kvalifikācijām 
Ziņo: O. Soročina, Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores vietniece. 
 
5. Būvniecības nozares ekspertu padomes stratēģiskās darbības pārskata saskaņošana: 
- profesionālās izglītības attīstības redzējums (plāns), 
- 2021. gada sēžu grafiks 
Ziņo: G. Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 

6. Par Būvniecības nozares ekspertu padomes darba organizēšanu: 
- iepazīšanās ar BNEP ekspertu viedokli par NEP vadību un darbības turpmāko attīstību 
Ziņo: Armands Liede, Latvijas Jumiķu apvienības valdes priekšsēdētājs. 
Andris Bērziņš, biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs”valdes priekšsēdētājs. 
- BNEP vadība (vadītājs, vadītāja vietnieks, darba grupas, to vadītāji). 

 

1. jautājums 

Darba kārtības izskatīšana. 

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

G. Beperščaite iepazīstina NEP locekļus ar darba kārtību, NEP locekļiem iebildumu nav. 
 
Nolemj:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību.  

 

2. jautājums 
BNEP personālsastāva aktualizēšana. 

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

G. Beperščaite informē par izmaiņām BNEP personālsastāvā, organizāciju 
deleģētajiem pārstāvjiem. Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes deleģētais pārstāvis Alvis 
Čudars, aivietotāja Ineta Geipele,  Latvijas Būvnieku asociācijas - Māris Stakens, Latvijas 
Hidromelioratīvo būvnieku asociācijas - Liene Sauka, aizvieto Jānis Biezais, Latvijas Logu 
un durvju ražotāju asociācijas - Ivars Buls, aizvieto Iveta Stāmure, Biedrības ''Latvijas ceļu 
būvētājs'' - Andris Bērziņš, Latvijas Ainavu arhitektūras asociācijas - Kristīne Dreija, 
aizvieto Indra Purs, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas - Māris Laukalējs. Nozaru 
organizāciju deleģētie pārstāvji informē par savu līdzšinējo pieredzi nozarē. 

G. Beperščaite informē par izmaiņām BNEP publisko personu pārstāvju un 
pieaicināto ekspertu sastāvā. Smiltenes tehnikums ir deleģējis Zigmundu Valteru, Rīgas 
Celtniecības koledža Normundu Grīnbergu, Bulduru Dārzkopības vidusskolas Guntu 
Jēkabsoni un Ievu Vincovsku, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Natālija Ņitavska. 
Izglītības iestāžu pārstāvji informē par savu pieredzi profesionālajā izglītībā nozarē.  

J. Gaigals, par NEP lomu un ietekmi. Lai NEP darbība sasniegtu mērķi, to sastāvā 
vairāk kā pusei ir jābūt darba devēju deleģētajiem pārstāvjiem. Darba devēju pārstāvniecībai ir 
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jāatbilst nozares struktūrai. Katrā nozarē ir daudzi biznesa virzieni, ir lielie uzņēmumi, kas 
apgrozījuma ziņā nozarē ieņem nozīmīgu vietu.  Būtu loģiski, ka NEP pārstāvniecībā 
atspoguļotos lielo uzņēmumu un biznesa virzienu struktūra. Tas varētu garantēt lielāku 
izskatāmo jautājumu kvalitāti un nozīmību.  

G. Beperščaite informē - sēdē nepiedalās Latvijas Kokkopju – arboristu biedrības 
atkārtoti deleģētā pārstāve Anita Albrante. Viņa rosina balsot par klātesošajiem organizāciju 
deleģētajiem pārstāvjiem, par tiem, kas šajā reizē nepiedalās, lemt nākamajā sēdē. 
BNEP locekļi vienojas par nepieciešamību sazināties ar Latvijas Kokkopju – arboristu biedrības 
deleģēto pārstāvi un lūgt informāciju par dalību BNEP. 

Oskars Caune iesaka balsot par visiem pārstāvjiem ar vienu balsojumu. 
BNEP vienbalsīgi pieņem lēmumu par klātesošo pārstāvju iekļaušanu BNEP. 
 
Nolemj: 
2.1. BNEP personālsastāvā iekļaut Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes deleģēto pārstāvi Alvi 
Čudaru un aizvietotāju Inetu Geipeli,  Latvijas Būvnieku asociācijas deleģēto pārstāvi Māri 
Stakenu, Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācijas deleģēto pārstāvi  Lieni Sauku un 
aizvietotāju Jāni Biezo, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas deleģēto pārstāvi Ivaru 
Bulu un aizvietotāju Ivetu Stāmuri, Biedrības ''Latvijas ceļu būvētājs'' deleģēto pārstāvi Andri 
Bērziņu, Latvijas Ainavu arhitektūras asociācijas deleģēto pārstāvi Kristīni Dreiju un 
aizvietotāju Indru Purs, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas deleģēto pārstāvi Māri 
Laukalēju. 
2.2. BNEP publisko personu pārstāvju un pieaicināto ekspertu sastāvā iekļaut Smiltenes 
tehnikuma deleģēto pārstāvi Zigmundu Valteru, Rīgas Celtniecības koledžas deleģēto pārstāvi 
Normundu Grīnbergu, Bulduru Dārzkopības vidusskolas deleģētās pārstāves Guntu Jēkabsoni 
un Ievu Vincovsku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes deleģēto pārstāvi Natāliju 
Ņitavsku. 
2.3. Lēmumu par Latvijas Kokkopju – arboristu biedrības deleģēto pārstāvi Anitu Albranti, kas 
nepiedalās šajā sēdē, pieņemt nākamajā sēdē. BNEP koordinatorei G. Beperščaitei sazināties ar 
Anitu Albranti par dalību BNEP. 
 

3. jautājums 
Aktuālais būvniecības nozares kvalifikāciju struktūras pilnveidē un Profesijas standartu 

izstrādē: 5. LKI līmeņa kvalifikācijām; 6. un 7. LKI līmeņu kvalifikācijām; par ierosinājumiem 
papildināt Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūru (Attīstības plānošanas inženiera 

kvalifikācija u.c.). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L. Saleniece, projekts SAM 8.5.2. eksperte informē par 5. LKI līmeņa būvniecības 
nozares profesijas standartu izstrādes gaitu. Šobrīd projekta ietvaros tiek izstrādāti 3 profesiju 
standarti “Ēku būvdarbu vadītājs”,  “Namu pārvaldnieks” un  “Ainavu speciālists”. Pateicoties 
būvniecības ekspertu padziļinātai ieinteresētībai un attieksmei, ir radušies ieteikumi arī Nozares 
kvalifikācijas struktūras uzlabošanai. Februārī tiek plānots pabeigt namu pārvaldnieka un 
ainavu speciālista profesijas standartu izstrādi, ēku būvdarbu vadītāja profesijas standartu 
izstrādi plāno pabeigt marta sākumā.  

H. Endriksone informē, Lavijas Būvinženieru savienība izstrādā trīs 6. un 7. LKI līmeņa 
profesiju standartus. Tas ir ļoti maz, vēl augstākās izglītības līmenī ir nepieciešams izstrādāt 17 
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standartus. Darbs pie 7. LKI līmeņa PS “Būvinženieris” un 6. LKI līmeņa PS  “Ēku 
būvinženieris”, “Inženierkomunikācijas būvinženieris” ir noslēdzošajā posmā. Standartus 
izstrādā augsta līmeņa vadītāji un asociāciju pārstāvji – konstruktori, pārstāvji gan tiltu, gan 
ceļu būvniecībā. Darba grupa tiekas vienu reizi nedēļā, plāno pabeigt darbu marta beigās. Līdz 
tam standarti jāsaskaņo ar EM un pēc tam jāsniedz NEP apstiprināšanai. Darba grupa saskata 
neatbilstības un pretrunas ar nozarē esošajām prasībām speciālistu sertifikācijai, piem., 
bakalaura līmenī ir gan ceļu, gan tiltu būvinženieris, gan inženiersistēmu inženieris, gan ēku 
būvinženieris, bet septītajā līmenī ir tikai viens - universālais inženieris. Reālajā dzīvē tā nav, 
tāpēc būs daudz ierosinājumi. 

G. Beprščaite jautā, vai EM turpinās darbu pie standartu izstrādes? 
G. Sproģis informē, sākotnēji bija plānots izstrādāt visus 6 – 7. LKI līmeņa PS, bet 

secinājām,  ka profesiju standartu izstrāde ir apjomīgs darbs, tāpēc tika nolemts izstrādāt 3 
nozarei būtiskākos PS vienlaicīgi arī izstrādājot priekšlikumus NKS aktualizēšanai. Pēc 
priekšlikumu saņemšanas no Latvijas Būvinženieru asociācijas par nepieciešamajām izmaiņām 
nozares kvalifikāciju strutūrā, tiks domāts arī pa nākošo standartu izstrādi 2021. gadā. Tuvākajā 
laikā tiks precizēti tie standarti, kurus izstrādās kā nākamos. 

I. Purs uzdod jautājumu, atbilstoši kādiem kritērijiem tiek atlasīti izstrādājamie PS? 
Asociācijai būtiski saprast kā pamatot nepieciešamību izstrādāt  ainavu arhitekta un ainavu 
būvinženiera PS. 

G. Sproģis atbild, Galvenais kritērijs pēc kā tika izvēlēti šobrīd izstrādājamie standartus, 
ir augstskolu studiju programmu akreditācija.  

J. Gaigals piebilst, mans komentārs saistībā ar I. Purs jautājumu par kritērijiem pēc 
kādiem atlasa standartus izstrādei. Ja mēs runājam par ES un Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūru, tad jāizstrādā PS, nevis vadoties no tā, kādas ir augstskolu studiju programmas, 
bet kādas kvalifikācijas nepieciešamas speciālistiem nozarē. Pēc tam, skatoties šaurāk - 
metodika, jo nākamais solis bez kā nav iespējams noteikt prioritātes ir galvenie uzdevumi un 
attiecīgās kompetences speciālistiem. J. Gaigals ierosina kādā no BNEP sēdēm pastāstīt par 
principiem kā tiek veidota nozaru kvalifikāciju struktūra, lai nākotnē to varētu pilnveidot. 

BNEP eksperti atbalsta J. Gaigala viedokli. NEP eksperti diskutē par pēctecību, sākot no  
profesionālajām skolām līdz maģistra līmenim. NEP ekspertu viedoklis, ja jau reiz veidojam 
modulāro apmācību – nepieciešams sinhronizēt apmācību saturu starp augstskolām un 
profesionālajām skolām.  

G. Sproģis piebilst, tā nav, ka standartu izstrādes izvēle ir nepamatota. Te ir runa par 
bāzes būvinženiera standartiem, kurus ir tiešām nepieciešams izstrādāt un to arī atzīst nozare. 
Plānojot pārējo PS izstrādi, EM konsultēsies ar nozares pārstāvjiem. 

A. Liede iesaka vairīties no domas “ja aptrūksies idejas, vērsīsimies pie Nozares 
ekspertu padomes”. Viņš uzskata, jautājums ir risināms roku rokā ar BNEP arī tad, kad EM ir 
radusi pati savas idejas. Tās vajadzētu saskaņot ar BNEP un attiecīgi eksperti sniegtu 
ierosinājumus/izmaiņas idejām. 

G.Sproģis, piebilst, visi standarti, kas šobrīd tiek izstrādāti, bija saskaņoti ar NEP. EM  
vienpersoniski šādu lēmumu nepieņem. 

G. Beperščaite informē par RTU iesniegumu ar lūgumu BNKS iekļaut profesionālo 
kvalifikāciju “Attīstības plānošanas inženieris”. 

Aina Liepiņa, attīstības plānošanas inženiera kvalifikācija ir starpnozaru profesija, kas 
uz būvniecību attiecas minimāli. PS ir iekļauti ekonomikas, finanšu, vides aizsardzības 
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jautājumi, tāpēc tā nav iekļaujama BNKS. A. Liepiņa ierosina Latvijas pašvaldību savienībai 
virzīt šo kvalifikāciju kā starpnozaru profesiju. \ 

G. Beperščaite ierosina par izveidot BNEP darba grupu Nozares kvalifikāciju struktūras 
aktualizēšanai. 

O. Caune ierosina par būvakustikas jautājumiem vērsties pie Jāņa Tālberga, jo 
būvakustika ir viena no būtiskām prasībām būvē. Tā zināmā mērā ir atstāta pabērna lomā. 
BNEP eksperti vienojas, ka O. Caune sazināsies J. Tālbergu un uzaicinās viņu iesaistīties darba 
grupā. 

I. Purs informē - Ainavu asociācija akceptē savu dalību darba grupā un ierosina 
uzaicināt darba grupā iesaistīt pārstāvi no  Telpiskās attīstības plānotāju asociācijas. 

A. Liede ierosina konceptuāli atbalstīt darba grupas izveidi, bet dalībnieku sastāvu 
papildināt starpsēžu posmā. Nākamajā sēdē saskaņot darba grupas sastāvu. 

BNEP eksperti vienbalsīgi saskaņo konceptuālu darba grupas izveidi. 
 

Nolemj: 
3.1. Pieņemt zināšanai L. Salenieces un H. Endriksones sniegto informāciju par PS izstrādes 
gaitu. 
3.2. Sniegt atbildi RTU par BNEP viedokli – 6. LKI līmeņa profesionālā kvalifikācija nav 
attiecināma u Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūru, tā būtu nosakāma kā starpnozaru 
kvalifikācija. 
3.3. Konceptuāli atbalstīt darba grupas izveidošanu Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūras 
izvērtēšanai un aktualizēšanai. 
 

4. jautājums 
Aktuālais modulāro programmu satura ieviešanā un īstenošanā: labās prakses piemērs 4. 

LKI līmeņa transportbūvju būvtehniķa kvalifikācijas ar specializācijām modulārā satura 
īstenošanā; izmaiņas Izglītības programmu īstenošanas kārtībā 2 – 4. LKI līmeņa 

kvalifikācijām. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
R. Grabovska iepazīstina BNEP sēdes dalībniekus ar   4. LKI līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas “Transportbūvju būvtehniķis” ar specializācijām izglītības programmu 
īstenošanas principiem. 

O. Soročina informē par izglītības iestādēm doto izdevumu izstrādāt izglītības 
programmu īstenošanas plānu paraugus, kas būs jāsaskaņo NEP un tiks publicēti VISC mājas 
lapā. Īstenošanas plānos ir jāparedz iespēja augstāka līmeņa profesionālās kvalifikācijas 
programmas ietvaros iegūt atbilstošu zemāka līmeņa kvalifikāciju, ja izglītojamais nespēj apgūt 
augstāka līmeņa programmas prasības, vai nevēlas turpināt izglītību. 
 
Nolemj: 
4.1. Pieņemt zināšanai R. Grabovskas sniegto informāciju. 
4.2. Pieņemt zināšanai O. Soročinas sniegto informāciju. 
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5. jautājums 
Būvniecības nozares ekspertu padomes stratēģiskās darbības pārskata saskaņošana: 

profesionālās izglītības attīstības redzējums (plāns); 2021. gada sēžu grafiks. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
G. Beperščaite sniedz ieskatu informācijā par izglītības iestādēs īstenotajām 

profesionālās izglītības programmām un BNEP gada laikā īstenotajās aktivitātēs, kad tika 
analizēts skolu tīkls, programmu pārklājums, to atbilstība nozares vajadzībām. Tā rezultātā ir 
sagatavots BNEP sākotnējais redzējums par profesionālās izglītības programmu piedāvājuma 
attīstību. BNEP ekspertiem pārskats ir nosūtīts elektroniskā veidā, ar kuru bija iespējams 
iepazīties. IZM lūdz Nozaru ekspertu padomes iepazīstināt ar programmu piedāvājuma 
attīstības redzējumu un viedokli par izglītības iestādēm, kas varētu pildīt metodiskā darba 
koordinatora funkcijas. Lielāko daļu no BNEP NKS ietvertajām kvalifikācijām, to īstenošanu 
izglītības iestādēs BNEP eksperti ir izvērtējuši, galīgo viedoklis pagaidām vēl nav noformulēts 
par transportbūves kvalifikācijām. 

A. Bērziņš pauž viedokli, ka nozares uzņēmumi nav apmierināta ar profesionālo skolu 
absolventu prasmēm, jo bieži vien, tie vēl ir jāapmāca līdz 1,5 gadiem, līdz tiem var uzticēt 
dārgu un sarežģītu tehniku. Skolām ciešāk jāsadarbojas ar nozari un jābūt pietuvinātākām darba 
tirgus prasībām.  

A. Liede ierosina informācijas sagatavošanu nesasteigt. Problēma ir analīzei pietiekamu 
datu neesamība, kas sagādā grūtības NEP pieņemt lēmumus.  

O. Caune, objektīvu datu neesamība – kāds ir absolventu skaits, ne tikai IZM skolās, bet 
arī citu dibinātāju izglītības iestādēs, kur nonāk absolventi pēc izglītības iestādes pabeigšanas, 
vai vispār tie nonāk būvniecības nozarē, cik no tiem, kas iestājās pabeidz, šī dinamika nav 
skaidra. Otra problēma - mācību saturs tiek izstrādāts vadoties no tā, kādi un cik ir mācībspēki, 
nevis kas vajadzīgs nozarei. 

J. Gaigals piekrīt, piedāvājums jāveido pēc nozares darba tirgus pieprasījuma. Viņš 
norādīja, ka tomēr BNEP programmu piedāvājuma attīstības redzējums būtu jāsaskaņo, jo PII 
šobrīd izstrādā savus stratēģiskās attīstības plānus, kuriem būtu jāsaskan ar nozares redzējumu. 
J. Gaigals piebilst, Latvijā jauniešu skaits atbilstošā vecumā nav tik liels, lai pilnībā nodrošinātu 
nozares pieprasījumu. Nākamai diskusijai BNEP vajadzētu būt par to, kādas vēl citas iespējas 
ir, lai nodrošināt nozari nepieciešamo speciālistu skaitu.  

J. Gaigals informē par plānu tuvāko gadu laikā ieviest profesionālo kvalifikāciju 
kodēšanas sistēmu. Valsts Izglītības Informācijas sistēmā tiks ievadīta informācija  ar kodiem, 
pēc kuriem varēs atpazīt esošās kvalifikācijas. Ja IZM izdosies vienoties ar VID par to, lai arī 
nodarbinātībā arī informācija par izglītību tiek reģistrēta izmantojot šos pašus kodus, tad jau būs 
iespēja operēt ar reāliem datiem. 

A. Bērziņš informē, ka Latvijas Ceļu būvētājs tuvākajā laikā sniegs informāciju par 
transportbūves profesijām. Viņš vērš uzmanību uz to, ka šāda veida dokumenta apstiprināšana 
ir liela atbildība. Tas, kas šobrīd pietrūkst ir nozaru attīstības un darba tirgus piedāvājuma 
pieprasījuma analīze. A. Bērziņš aicina NEP locekļus apzināties, ka IZM prasīs uzņemties 
atbildību BNEP, ja kaut kas neizdosies.  
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G. Beperščaite uzdod jautājumu J. Gaigalam par termiņu līdz kuram izglītības iestādēm 
ir  jāizstrādā attīstības stratēģijas. 

J. Gaigals atbild, skolām stratēģijas jāizstrādā līdz marta beigām. Tas ir saistīts ar ES 
struktūrfondu nākamā perioda prioritātēm. Viņš aicina nozari nākotnē nopietni pievērsties 
pieaugušo izglītībai, lai varētu izmantot cilvēkresursus ar lielāku pievienoto vērtību, 
produktivitāti, profesionalitāti. 

G. Beperščaite iepazīstina NEP ekspertus ar 2021. gada sēžu grafika darba kārtībā 
iekļaujamo jautājumu projektu. Tiek piedāvāts 2021. gadā pērējās sēdes noturēt 24.03.2021., 
16.06. 2021. un 20.10.2021. BNEP locekļi atbalsta piedāvātos sēžu norises laikus un vienojas 
nepieciešamības gadījumā sasaukt ārpus kārtas sēdes. Darba kārtība tiks papildināta atbilstoši 
aktualitātēm. 
 
Nolemj: 
5.1. Saskaņot Būvniecības nozares profesionālās izglītības programmu attīstības redzējumu. 
Biedrībai “Latvijas Ceļu būvētājs” iesniegt viedokli par transportbūves 3. un 4. LKI līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju piedāvājumu profesionālās izglītības iestādēs. 
5.2. Saskaņot 2021. gada BNEP sēžu norises grafiku, sēdes noturēt 24.03.2021., 16.06. 2021. 
un 20.10.2021. 
 

6. jautājums 
Par Būvniecības nozares ekspertu padomes darba organizēšanu: iepazīšanās ar BNEP 
ekspertu viedokli par NEP vadību un darbības turpmāko attīstību; BNEP vadība (vadītājs, 

vadītāja vietnieks, darba grupas, to vadītāji). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
G. Beperščaite aicina iepriekšējo BNEP vadītāju Normundu Grīnbergu izteikt savu 

viedokli par iepriekšējos periodos BNEP paveikto. 
N. Grīnbergs izsaka gandarījumu par BNEP īstenotajām aktivitātēm, it īpaši par 

paveikto profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī, līdz 4. LKI līmenim. Ir 
jāturpina iesāktais, jāstrukturē un jāsakārto no 5. – 7. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju 
saturs Neatkarīgi kurš kandidāts ievēlēs par BNEP vadītāju, viņa aicinājums ir turēt striktu 
pozīciju, veidojot kopējo sistēmu, lai tā būtu atbilstoša principiem, kas jau ir iedibināti. Lai 
Nozares kvalifikāciju struktūra ir loģiska, sasaistīta ar būvniecības nozares vajadzībām, 
pieprasījumu, lai kvalifikācijas ir loģiski pārejošas no viena līmeņa uz otru.  

G. Beperščaite piedāvā BNEP vadītāja posteņa kandidātiem, Armandam Liedem un 
Andrim Bērziņam, kas ir iesnieguši savus pieteikumus, izklāstīt redzējumu par BNEP attīstību. 

A. Liede sniedz savu BNEP darbības redzējumu. Viņa darbības princips: “ja ir slikti, tad 
kā būtu labi”. Arī BNEP A. Liede vienmēr ir ierosinājis, kā varētu darīt labāk. Jau četrus gadus 
darbojoties starptautiskajā jumiķu biedrības valdē, skatījums ir izveidojies plašāks, ne tikai 
Latvijas ietvaros. Kopējā būvniecības situācija ir līdzīga visām profesijām ES līmenī. A. Liedes 
redzējums – BNEP ir jābūt ļoti labai sadarbībai ar atbildīgajām ministrijām, lai varētu veiksmīgi 
šo procesu vadīt un turpināt. NEP plānu īstenošanā būtu aktīvi jāiesaista NEP locekļus, 
nepieciešams izveidot dažādas darba grupas, kuru viedokli izvērtētu un saskaņotu NEP sēdēs. 
Lai NEP varētu darboties pilnvērtīgi, ir jānodrošina pilna laika slodzi koordinatoram, kas 
darbotos un nodrošinātu BNEP darbību.  




