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Sēde notiek  attālinātā veidā. 
 
Sēdē piedalās: 
 

Sandis Dejus Latvijas Ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas 
izpilddirektors 

Jānis Rubulis Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskās 
laboratorijas vadošais pētnieks 

Jānis Zviedris CLEANTECH LATVIA valdes priekšsēdētājs 
Gunta Beperščaite LDDK NEP koordinatore 
Inga Grīnfelde Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vides un būvzinātņu 

fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedras docente 
Linda Grinberga  Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vides un būvzinātņu 

fakultātes prodekāne 
Juris Burlakovs Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 

Vides zinātnes nodaļas pētnieks, docents 

Lēmumi elektroniskā veidā saskaņoti: 
 
Lauris Liepiņš Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta vecākais eksperts 
Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents 
Eva Lapsiņa Nodarbinātības valsts aģentūras Attīstības un analītikas 

departamenta direktore 
Una Rogule Lazdiņa Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā 

eksperte 
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Judīte Dipāne Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Vides 
aizsardzības departamenta vecākā eksperte 

 
Sēdi vada un protokolē – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 
 
Darba kārtībā: 
1. Darba kārtības izskatīšana/sēdes vadītāja iecelšana 
Ziņo: S. Dejus, Vides NEP vadītājs.  
 
2. Pārskats par Būvniecības, Enerģētikas un Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 
NKS ietvertām kvalifikācijām, kas saistītas ar Vides inženierzinātņu sektoru 
Ziņo: G. Beperščaite, MMM NEP koordinatore. 
 
3. LLU, RTU un LU pieredze vides sektora (ūdenssaimniecība) studiju programmu 
īstenošanā 
Ziņo: I. Grīnfelde, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras 
docente, J. Rubulis Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas 
vadošais pētnieks, J. Burlakovs Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas 
fakultātes Vides zinātnes nodaļas pētnieks, docents. 
 
4. Diskusija - "Ūdens" sektora pamatprocesi, to darbības nodrošināšanai nepieciešamās 
kvalifikācijas 
Ziņo: S. Dejus, Vides NEP vadītājs.  
 

1. jautājums 
 

Darba kārtības izskatīšana/sēdes vadītāja iecelšana 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S. Dejus 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 Būvniecības, Enerģētikas un Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru NKS 

ietvertām kvalifikācijām, kas saistītas ar Vides inženierzinātņu sektoru  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G. Beperščaite raksturo Būvniecības, Enerģētikas un Ķīmiskās rūpniecības un tās 

saskarnozaru Nozaru kvalifikāciju struktūrās ietvertās kvalifikācijas, kas saistītas ar Vides 



 
 

3 
 

inženierzinātņu sektoru. BNKS iekļauta 6. LKI līmeņa kvalifikācija “Inženiersistēmu 
būvinženieris”, kurā ir ietverta arī ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu un sistēmu būvniecību. 
ENKS ir iekļauta 6. LKI līmeņa kvalifikācija ”Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris” un 
7. LKI līmeņa kvalifikācija ”Vadošais siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris”, kas pēc 
savas būtības ietver būvniecības un iekārtu un sistēmu ekspluatācijas procesus. ĶV NKS ir iekļauta 
5. LKI līmeņa kvalifikācija “Vides speciālists” ar specializāciju “Ūdenssaimniecības un atkritumu 
saimniecības speciālists”, 6. LKI līmeņa kvalifikācija “Vides inženieris” un 7. LKI līmeņa 
kvalifikācija “Vides pārvaldības speciālists”, kas arī ietever ūdenssaimniecības ekspluatācijas 
procesus. Līdzīga situācija ir arī 3. un 4. LKI līmeņa kvalifikācijās. Būvniecības NKS ir 3. LKI 
līmeņa kvalifikācija “Inženiersistēmu montētājs” ar specializāciju “Ūdensapgādes, ugunsdzēsības 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montētājs”, Enerģētikas NKS ir kvalifikācija “Ūdens un 
kanalizācijas iekārtu remontatslēdznieks”. Būvniecības NKS ir 4. LKI līmeņa kvalifikācija 
“Inženiersistēmu būvtehniķis” ar specializāciju “Ūdensapgādes, ugunsdzēsības ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu tehniķis”, Enerģētikas NKS ir  kvalifikācija “Ūdens un kanalizācijas  sistēmu 
tehniķis”. Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru  Vides sektora NKS ir 4. LKI  līmeņa 
kvalifikācijas “Vides iekārtu tehniķis” un “Vides tehniķis”, kuru saturs dublējas ar Enerģētikas 
nozares kvalifikāciju saturu. 

Sēdes dalībnieki diskutē par kvalifikāciju satura dublēšanos un vienojas par principiem, kā 
NKS nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un iekārtu būvniecības un ekspluatācijas 
procesus. NEP ekspertu ieskatā ĶV NKS un Enerģētikas NKS ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu un iekārtu ekspluatācijas procesi jākonsolidē ĶV NKS Vides sektora kvalifikācijās. 
 
Nolemj:  
2.1. Aicināt Enerģētikas nozares ekspertu padomi izvērtēt ENKS iekļauto kvalifikāciju ”Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris”, ”Vadošais siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
inženieris”, “Ūdens un kanalizācijas  sistēmu tehniķis” un  “Ūdens un kanalizācijas iekārtu 
remontatslēdznieks” satura dublēšanos ar ĶV NKS kvalifikāciju “Vides speciālists” ar 
specializāciju “Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists”, “Vides inženieris”, 
“Vides iekārtu tehniķis”, “Vides tehniķis” un sadarbībā ar ĶV NEP konsolidēt ar ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu un iekārtu ekspluatācijas procesiem saistītu kvalifikāciju saturu, iekļaujot 
konsolidētās kvalifikācijas Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru Vides sektora NKS. 
 

3. jautājums 
 

LLU, RTU un LU pieredze vides sektora (ūdenssaimniecība) studiju programmu 
īstenošanā 

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

I. Grīnfelde informē par LLU īstenotās studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” 
saturu. LLU ieskatā, tā nekonkurē ar RTU piedāvātajiem virzieniem ūdens sektorā. Programmā 
vairāk ir uzsvars uz hidroloģisko un ūdens saimniecību plašākā izpratnē. 

L. Grinberga - LLU studenti mācību sākumā iepazīst ūdens kvalitātes procesus, ūdens 
aprites ciklu, pēc šo kursu apguves notiek dziļākas, detalizētas studijas dažādos virzienos, tajā 
skaitā meliorācija un apūdeņošana, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana, notekūdeņu 
attīrīšana, dzeramā ūdens sagatavošana, hidrobūves. 
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I. Grīnfelde – LLU studentiem ir paredzēta 20 nedēļu prakse, kuras laikā notiek 
specializēšanās, tālāk, izstrādājot diplomprojektu, specializēšanās turpinās, 4. gads faktiski ir 
integrācija darba tirgū. Meliorācijas nozarē ir prasības speciālistu sertifikācijai. Ja speciālists nav 
studējis studiju programmē “Vide un ūdenssaimniecība”,  tad sertifikātu nav iespējams iegūt. Tādā 
gadījumā LLU piedāvā trūkstošo studiju kursu apguvi. Sertifikācija notiek 3 virzienos – 
projektēšana, būvuzraudzība un ekspertīze. Sertifikātus izdod melioratoru biedrība. 

J. Rubulis - RTU būvniecības fakultāte piedāvā studiju programmu “Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģija”, kurā, līdz šim, ir ietverta arī ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu un iekārtu 
ekspluatācija. Sākumā visi studenti mācās kopā, vēlākos kursos specializējas siltuma, gāzes vai 
ūdens tehnoloģijās. Kursu saturā ir ietverts -  ūdens apgādes, notekūdeņu tīkli, dzeramā ūdens un 
notekūdeņu attīrīšana. Studijās nav ietvertas nokrišņu ūdeņu sistēmas. 

S. Dejus - nozares ieskatā ūdens tehnoloģijās  būtu jāveido specializācijs. 
J. Burlakovs - Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē viens no 

darbības virzieniem ir vides zinātnes nozares attīstība. LU piedāvā akadēmisko studiju virzienu, 
kurā uzsvars ir vides ķīmijā. Absolventi darbu atrod kā referenti ministrijās, kā vides konsultanti. 
Maģistrantūrā ir iespējams izvēlēties arī specializāciju telpiskajā plānošanā. Studiju kursi ir ar 
vispārīgu ievirzi, specializācija vairāk notiek doktorantūrā. Doktorantūrā var izvēlēties, vai 
specializācija būs vides pārvaldībā, vai vides ķīmijā, vai ekotoksikoloģijā. Daļa no absolventiem 
darba tirgū izvēlas dabas aizsardzības virzienu. 
 
Nolemj:  
3.1. Pieņemt zināšanai LLU, RTU un LU pārstāvju sniegto informāciju par augstskolu pieredzi 
vides sektora (ūdenssaimniecība) studiju programmu īstenošanā. 
 
 

4. jautājums 
 

Diskusija - "Ūdens" sektora pamatprocesi, to darbības nodrošināšanai nepieciešamās 
kvalifikācijas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J. Zviedris - ūdens nozarei trūks kopējas politikas, izglītībā ir jāskatās, ne tikai ūdens 

apgādes un kanalizācijas kontekstā, bet arī visu virszemes ūdeņu kontekstā. Gan sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji izjūt speciālistu trūkumu, gan arī meliorācijā ir kritisks stāvoklis. Bez 
polderu sistēmām, meliorācijas sistēmām, mēs apdraudam arī pārējās sistēmas. Ir jāizvēlas, vai 
ūdens sektora izglītības sistēmā Latvijā ies universālā “kareivja” ceļu. J. Zviedra viedoklis -  
specializācijām ir jābūt. Katrai augstskolai būtu jāsadala sava atbildības sfēra. Jābūt augstskolās 
apgūstamām kopējām zināšanām, kopējam viedoklim par to, kas ir ūdens ekosistēma Latvijā. 
Kursu saturā jāietver dabīgie ūdens resursi – pazemes ūdeņi, virszemes ūdeņi, to apsaimniekošanas 
plāni, izpratne, ka visu šo darbību rezultātā mēs ietekmējam kopējo ekosistēmas stāvokli. Ir 
mērķtiecīgi jāveido kopīgi saskares punkti starp augstskolām, veidojot kopīgu saturu, specifiskie 
procesi, katrai augstskolai savi. Meliorācija LLU darbības lauks, dzeramā ūdens apsaimniekošana 
RTU, notekūdeņu apsaimniekošana varētu būt vienojošais elements abām augstskolām. Sadarbība 
būtu jāveido cieša un ilgtermiņā. 

S. Dejus - fundamentāls jautājums, vai vēlamies nodalīt, vai arī visu veidu ūdens resursu 
apsaimniekošanu iekļaut vienā kvalifikācijā. S. Dejus ieskatā labākais risinājums būtu 




