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METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN MAŠĪNZĪNĪBU NOZARES 
EKSPERTU PADOMES  (MMM NEP) 

AUTOTRANSPORTA UN SPĒKRATU APAKŠPADOMJU 
(AUTOTRANSPORTA UN SPĒKRATU NEP) 

 
 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.7.1/1 
 
2022. gada 25. janvārī 
 
Sēde notiek attālinātā veidā 
 
Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 
 
Valsts puse 

Baiba Bašķere  IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora 
vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā 

Ronalds Kraže 
 

Nodarbinātības valsts aģentūras Darba tirgus departamenta Darba 
tirgus atbalsta nodaļas vecākais eksperts 

Darba ņēmēju puse 

Linda Romele Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, 
nodarbinātības un sociālās drošības jautājumos 

Darba devēju puse 

Ingus Rūtiņš Auto Asociācijas pārstāvis 

Ivars Nemše Auto Asociācijas pārstāvis, Moller Baltic Import SE pēcpārdošanas 
nodaļas stratēģisko projektu vadītājs 

Māris Goba Auto Asociācijas pārstāvis, K-Auto OY, ”Kesko” grupas uzņēmums, 
Somija, pēcpārdošanas attīstības vadītājs 

Juris Kreicbergs VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijas IT departamenta Statistikas 
datu apstrādes vadītājs 

Andrejs Stoļarovs Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas pārstāvis, SIA 
“Intrac Latvija” tehniskais direktors 

Aigars Laurinovičs Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas Valdes 
priekšsēdētājs 
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Pieaicinātās personas 

Sandra Ežmale Malnavas koledžas direktore 
Aleksejs Burbo Malnavas koledžas lektors 
Ilmārs Dukulis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes dekāns 

Kaspars 
Vārtukapteinis 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības tehnikas 
institūta direktors 

Jānis Šnakšis Zemkopības ministrijas Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs 

Andris Tilaks PIKC Ogres tehnikuma tehnisko zinību pedagogs 

Gunta Beperščaite LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Inese Tone 
 

Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta "Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 
kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 8.5.2.0/16/I/001eksperte  

Inese Paudere Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta 
Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā 
referente 

Diāna Šavalgina Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta 
Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

Sanita Oklu Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta 
Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā 
referente 

 
Sēdē nepiedalās: 
 
Valsts puse 

Raimonds Brīdaks 
 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 
vecākais referents  

Darba devēju puse 

Aivars Rokjānis Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālās 
asociācijas pārstāvis, A/S AUTO-REMONTS Remonta inženieris, 
tehniskais konsultants 

Ivars Gabrielis Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas pārstāvis, 
AKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle, Pēcpārdošanas nodaļas 
vadītājs 

  

Sēdi vada – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
 
Protokolē – Gunta Beperščaite, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
 
Sēde tiek atklāta: plkst. 14.00 
 
Darba kārtībā: 
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1. Darba kārtības izskatīšana/sēdes vadītāja iecelšana 
Ziņo: I. Rūtiņš, MMM NEP pr-ja vietn.. 
 
2. Par mašīnzinību profesionālo studiju programmu piedāvājuma attīstību Malnavas 
koledžā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē:  
- Ieskats Malnavas koledžas mašīnzinību studiju programmu piedāvājuma attīstības redzējumā 
Ziņo: S. Ežmale, Malnavas koledžas direktore; 
- Ieskats Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes mašīnzinību studiju 
programmu piedāvājuma attīstības redzējumā 
Ziņo: I. Dukulis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes dekāns; 
- Diskusija “Nozares pieprasījuma realizācijas iespējas Malnavas koledžā un LLU, īstenošanas 
mehānismi” 
Ziņo: I. Rūtiņš, MMM NEP pr-ja vietn., A. Stoļarovs, MMM NEP pr-ja vietn.. 
 
3. Diskusija “Nozares un izglītības institūciju redzējums par nepieciešamību izveidot 
Eiropas smago spēkratu izglītības tīklu”: Sadarbības (projekta iespēju) ideja Eiropas ietvaros; 
Izaicinājumi Smago spēkratu sektorā; Iespējas risinājumiem Latvijā un sadarbojoties Eiropas 
līmenī 
Ziņo: A. Laurinovičs, MMM NEP eksperts. 
 
4. Priekšlikumi valsts budžeta vietu skaitam vidējās profesionālās izglītības iestādēs 2023. 
un 2024.gadā mašīnzinību izglītības programmās 
Ziņo: G. Beperščaite, LDDK NEP koordinatore. 
 
5. Par mašīnzinību modulārās izglītības programmu saturu  
Ziņo: I. Rūtiņš, MMM NEP pr-ja vietn.. 
 
 

1. jautājums 
 

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

I. Rūtiņš 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 

 
Par mašīnzinību profesionālo studiju programmu piedāvājuma attīstību Malnavas koledžā 

un Latvijas Lauksaimniecības universitātē: Ieskats Malnavas koledžas mašīnzinību studiju 
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programmu piedāvājuma attīstības redzējumā; Ieskats Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Tehniskās fakultātes mašīnzinību studiju programmu piedāvājuma attīstības redzējumā; 

Diskusija “Nozares pieprasījuma realizācijas iespējas Malnavas koledžā un LLU, īstenošanas 
mehānismi” 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
S. Ežmale iepazīstina ar Malnavas koledžā īstenoto studiju procesu. Profesionālās vidējās 

izglītības programmā 2022. gadā uzņemti 25 automehāniķi un 13 lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķi. 5. LKI līmenī 2017. gadā autotransporta studiju programmā bija 70 
studējošie, 2022. gadā 55, kopā 5. LKI līmeņa programmās 2022. g. mācās 209 studenti. 
Malnavas koledžā ir veikti ieguldījumi autotransporta un lauksaimniecības tehnikas materiālās 
bāzes pilnveidošanai. Sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar koledžā esošo aprīkojumu. Koledžā 
plāno turpināt paplašināt, gan mašīnzinību izglītības programmu, gan citu studiju programmu 
piedāvājumu. Koledža šobrīd aktualizē autotransporta studiju programmas saturu, jo studiju 
programmas akreditācijas laikā ir stājies spēkā jaunais profesijas standarts kvalifikācijai 
“Autoservisa speciālists”. 2022. gadā Malnavas koledžā tiks investēti vairāk kā 5 miljoni EUR, 
kas vairāk tiks ieguldīti infrastruktūras sakārtošanā un materiālās bāzes papildināšanā augkopībā. 
Autotransporta programmā tiek plānots investēt arī no pašu līdzekļiem. Tiek detalizēti skaidrots 
investīciju plāns mašīnzinību programmu nodrošināšanai. 

E. Ratnieks ZM atbalsta Malnavas koledžu. Ja būs nozaru ekspertu padomju atbalsts, tad 
nākamajā gadā varētu palielināt uzņemamo skaitu. 

I. Rūtiņš uzdod jautājumu, cik reāls ir Malnavas investīciju plāns. 
S. Ežmale skaidro, lai būtu stabils finansējums, ir jāpalielina izglītojamo un studējošo 

skaitu. Pēdējos gados vairākās citu nozaru programmās ir pārtraukta uzņemšana, jo nozarē vairs 
nav tādu kvalifikāciju. Koledža plāno paplašināt piedāvājumu. Reģionam aktuāls ir piedāvājums 
mežsaimniecībā un kokapstrādē.  

I. Rūtiņš uzdod jautājumu par to kā Malnavas koledža plāno piesaistīt jauniešus no 
Rēzeknes reģiona, jo Rēzeknē autotransporta programmā uzņemšana vairs netiek plānota. 

S. Ežmale  - koledža plāno kā nodrošināt autotransporta satiksmi, lai jaunieši varētu no 
Rēzeknes nokļūt līdz Malnavai. 

Sēdes dalībnieki diskutē kā piesaistīt audzēkņus Malnavas koledžai. 
I. Dukulis iepazīstina ar LLU īstenoto studiju procesu mašīnzinību sektorā. Piecu gadu 

laikā studējošo skaits Lauksaimniecības inženierzinātnes studiju programmā ir samazinājies uz 
pusi – 2015./16.m.g. bija 208 studenti, 2021./2022. studē 98. Lauksaimniecības inženierzinātnes 
studiju programma pašlaik ir akadēmiska, tai ir divas specializācijas autotransportā un 
lauksaimniecības tehnikā. Pēc akreditācijas to iespējams pārveidot par profesionālo studiju 
programmu. Kāds varētu būt programmas nosaukums un specializācijas virzieni, par to vēl LLU 
iekšēji ir jādiskutē, kā arī kopā ar nozari. Ir jāvērtē, vai maģistra studiju programma būtu 
jāpārveido par profesionālo, jo tiklīdz tā ir profesionālā, ir jārēķinās ar nosacījumiem 
kredītpunktiem. Pašlaik LLU saskata, ka, lai turpinātu studijas doktora programmā, vairāk ir 
piemērota akadēmiskā programma. 

G. Beperščaite uzdod jautājumu, vai LLU ir gatava iesaistīties profesijas standarta 
“Smago spēkratu inženieris” izstrādē.  

I. Dukulis – LLU iesaistīsies profesijas standarta izstrādē. LLU izvērtē iespēju pāriet uz 
profesionālo studiju programmu un pie tā pēc akreditācijas beigām uzsāks strādāt. 
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 Sēdes dalībnieki diskutē par mehānismiem, kā LLU var sadarboties ar Malnavas koledžu. 
Kopīgi ir nepieciešams veidot studiju programmas tā, lai tās būtu salāgotas pārejai no 5. uz 6. 
LKI līmeni. Šobrīd aktuāli ir salāgot Malnavas koledžā īstenoto studiju programmu kvalifikācijai 
“Autoservisa speciālists” ar LLU īstenoto studiju programmu Lauksaimniecības inženierzinātnē. 

Vienbalsīgi tiek pieņemti lēmumi aicināt LLU ieviest profesionālās studiju programmas 
un Malnavas koledžai un LLU sadarboties, lai nodrošinātu pāreju no 5. LKI līmeņa uz 6. LKI. 
līmeni. 
 
Nolemj:  
2.1. Pieņemt zināšanai S. Ežmales un I. Dukuļa sniegto informāciju. 
2.2. Aicināt Latvijas Lauksaimniecības universitāti ieviest profesionālo studiju programmas, ar 
iespēju iegūt 6. LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Smago spēkratu inženieris”, 7. LKI 
profesionālas kvalifikācijas “Autotransporta un smago spēkratu speciālists” un “Sauszemes 
transportlīdzekļu tehniskais eksperts”. 
2.3. Aicināt  Malnavas koledžu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti veidot studiju 
programmu saturu tā, lai tiktu nodrošināta pāreja no Malnavas koledžā īstenotās 5. LKI līmeņa 
studiju programmas kvalifikācijai “Autoservisa speciālists” uz LLU īstenoto studiju programmu 
“Lauksaimniecības inženierzinātne”. 
 

3. jautājums 
 

Diskusija “Nozares un izglītības institūciju redzējums par nepieciešamību izveidot Eiropas 
smago spēkratu izglītības tīklu”: Sadarbības (projekta iespēju) ideja Eiropas ietvaros; 

Izaicinājumi Smago spēkratu sektorā; Iespējas risinājumiem Latvijā un sadarbojoties Eiropas 
līmenī 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A. Laurinovičs informē par Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas 

iniciatīvu Erasmus+ sadarbības projektu izstrādē. 2020. un 2021. gadā LITA izstrādāja projektu 
par smago spēkratu remonta un tehniskās ekspluatācijas (Heavy Vehicle Technology) prasmju 
attīstības centra izveidi. Projektā tika plānoti aktivitāšu virzieni: nozares vajadzību izpēte, esošo 
izglītības iestāžu un uzņēmu tehnisko, mācību, metodisko, mācībspēku, apmācībai pieejamo IT 
resursu, normatīvās bāzes, savstarpējās (starptautiskās pieredzes) u.c. resursu un izcilības 
veicināšanas pasākumu izpēte; vadlīniju izstrāde, kas saistītas ar apmācības, mācību satura, 
mācībspēku kompetenču, sasniegto mācīšanās rezultātu novērtēšanas  procesu nodrošināšanu 
atbilstoši nozares vajadzībām; smago spēkratu remonta un ekspluatācijas prasmju attīstīšanai 
nepieciešamā mācību un metodisko materiālu digitālā rīka izveide, profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena satura materiālu aprobācija, metodiskās un nozares normatīvās bāzes sagatavošana 
eksaminācijas norises nodrošināšanai nozares eksaminācijas centrā. Diemžēl, jau atkārtoti LITA 
izstrādātie projekta pieteikumi nav apstiprināti. Visas minētās vajadzības nozarei ir ļoti akūtas, 
ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas līmenī. Vairāku Eiropas valstu asociāciju pārstāvji aicina veidot 
kopīgu sadarbības mehānismu. 1. februārī tiek rīkota starptautiska sanāksme “European heavy 
mobile machinery education network meeting”. 

Sēdes dalībnieki diskutē par aktuālo izglītības iestādēs un nozarē un vienbalsīgi atbalsta 
Latvijas līdzdalību aktivitātēs Eiropas līmenī, lai veicinātu izglītības vajadzību nodrošināšanu 
mašīnzinībās. 
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Nolemj:  
3.1. Pieņemt zināšanai A. Laurinoviča sniegto informāciju par ES projektu pieteikumiem un 
sadarbības risinājumiem Eiropas ietvaros smago spēkratu sektorā. 
3.2.  MMM NEP Spēkratu un Autotransporta apakšpadomēm iesaistīties aktivitātēs, kas veicina 
Eiropas līmeņa izglītības tīkla izveidi smago spēkratu sektorā.  
 

 
 

4. jautājums 
 

Priekšlikumi valsts budžeta vietu skaitam vidējās profesionālās izglītības iestādēs 2023. un 
2024.gadā mašīnzinību izglītības programmās  

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

G. Beperščaite – NEP ekspertiem pirms sēdes ir nosūtīts lēmuma projekts par 
priekšlikumiem IZM uzņemšanai mašīnzinību profesionālās vidējās izglītības programmās.2023. 
un 2024. gados.  G. Beperščaite aicina NEP ekspertus izteikt viedokli par lēmuma projektu, ja tas 
tiek atbalstīts, tad saskaņot to. 

L. Romele informē, ka atturas balsot par MMM NEP Autotransporta un Spēkratu NEP 
sagatavotajiem priekšlikumiem IZM uzņemšanai mašīnzinību profesionālās vidējās izglītības 
programmās 2023. un 2024. gados.   

Lēmums tiek pieņemts: par 8, atturas 1. 
 
 
Nolemj:  
4.1. Aicināt IZM 2023. un 2024. gados plānot uzņemšanu mašīnzinību profesionālās vidējās 
izglītības programmās. 
4.1.1. Profesionālajai kvalifikācijai “Automehāniķis”, ar iespēju izglītības programmas ietvaros 
(IP) iegūt profesionālo kvalifikāciju “Autoatslēdznieks” IP piedāvājumu attīstīt izglītības 
iestādēs, kurās ir veikta modernizācija, reģionālajos centros tiekties uz to, lai tiktu uzņemtas 
vismaz 2 grupas (50 izglītojamie) un plānot: 

- Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 25 izglītojamos;  
- Daugavpils Būvniecības tehnikumā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 50 izglītojamos, 1,5 
gadi – 25 izglītojamos; 
- Jelgavas tehnikumā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 50 izglītojamos; 
- Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā (Kandava), IP īstenošanas laiks 4 gadi – 25 
izglītojamos;   
- Liepājas Valsts tehnikumā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 50 izglītojamos, 1,5 gadi – 25 
izglītojamos; 
- Rīgas Valsts tehnikumā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 50 izglītojamos, 1,5 gadi – 25 
izglītojamos; 
- Ventspils tehnikumā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 25 izglītojamos;  
- Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 50 
izglītojamos, 1,5 gadi – 25 izglītojamos; 
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- Rīgas Tehniskā koledžā, IP īstenošanas laiks 4 gadi – 75 izglītojamos. 
4.1.2. Profesionālajai kvalifikācijai “Autovirsbūvju remontatslēdznieks”:  

4.1.2.1. saglabāt uzņemšanas rādītājus ne zemākus, kā NEP saskaņotajā uzņemšanas 
plānā 2022. gadam – Rīgas Valsts tehnikumā (Rīga), Rīgas Valsts tehnikumā (Krāslava), 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā; 
4.1.2.2. plānot uzņemšanu Liepājas Valsts tehnikumā. 

4.1.3. Profesionālajai kvalifikācijai “Transportlīdzekļu krāsotājs” saglabāt uzņemšanas rādītājus 
ne zemākus, kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2022. gadam – Rīgas Valsts tehnikumā 
(Rīga), Daugavpils Būvniecības tehnikumā. 
4.1.4. Profesionālajai kvalifikācijai “Smago spēkratu mehāniķis” ar iespēju izglītības 
programmas īstenošanas ietvaros iegūt profesionālo kvalifikāciju “Smago spēkratu atslēdznieks” 
plānot izglītojamo skaitu grupā ne mazāku par 25 – Ogres tehnikumā, Daugavpils Būvniecības 
tehnikumā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā. 
4.2.  Aicināt IZM 2023. un 2024. gados plānot uzņemšanu profesionālās vidējās izglītības 
programmās starpnozaru profesionālajai kvalifikācijai  “Lauksaimniecības mehanizācijas 
tehniķis” ar iespēju izglītības programmas īstenošanas ietvaros iegūt profesionālo kvalifikāciju 
“Smago spēkratu atslēdznieks”, izglītojamo skaitu grupā ne mazāku par 25  - Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumā (Kandava) (4 gadīgajā programmā 2 grupas), Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumā (Cīrava), Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā (Saulaine),  
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā (Višķi). 
4.3. Aicināt IZM un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu (KTTT) nodrošināt IP 
“Autotransports” ar kvalifikāciju “Automehāniķis” mācību bāzes modernizēšanu, t.sk. 
automobiļu remonta darbnīcu atbilstību nozares prasībām, 2023., un 2024. gados plānot 
uzņemšanu IP “Autotransports” ar kvalifikāciju “Automehāniķis”, ja KTTT būs uzsākta IP 
materiālās bāzes modernizēšana. 
4.4. Aicināt IZM, Liepājas Valsts tehnikumu un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu 
nodrošināt mācību materiālās bāzes papildināšanu, lai izglītības iestādēs varētu uzsākt IP 
“Autotransports” ar kvalifikāciju “Transportlīdzekļu krāsotājs” īstenošanu. 
4.5. Aicināt IZM un Liepājas Valsts tehnikumu veikt pasākumus, lai Liepājas Valsts tehnikumā 
tiktu uzsākta izglītības programmas “Mašīnzinības” ar kvalifikāciju “Smago spēkratu mehāniķis” 
īstenošana. 
 
 

5. jautājums 
 

Par mašīnzinību modulārās izglītības programmu saturu  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Rūtiņš iepazīstina ar problēmas izveidošanās vēsturi. Valsts izglītības attīstības aģentūras 
īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros 2015. gadā tika izstrādātas 
modulārās izglītības programmas kvalifikācijām “Autoatslēdznieks”, “Automehāniķis” un 
“Autovirsbūvju remontatslēdznieks”, kas ieviesa sākotnējās, uz nozares attīstības tendencēm 
balstītās izmaiņas mašīnzinību mācību saturā. Profesionālās izglītības satura reformas 
turpinājumā Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas 
pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” Nr. 8.5.2.0/16/I/001 
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(turpmāk Projekts) ietvaros 2018. gada 11. aprīlī Profesionālās izglītības un nodarbinātības 
trīspusējā sadarbības apakšpadome saskaņoja Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību 
nozares kvalifikāciju struktūru un 2018. gada maija, augusta, septembra un oktobra mēnešos 
profesijas standartus kvalifikācijām “Automehāniķis”, “Spēkratu mehāniķis”, “Spēkratu 
atslēdznieks”, “Autodiagnostiķis” un “Transportlīdzekļu krāsotājs”, kā arī profesionālās 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijai “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs”. 2020. 
gadā Projekta ietvaros tika izstrādāts modulārās izglītības programmu (turpmāk MIP) saturs 
mašīnzinību kvalifikācijām “Spēkratu atslēdznieks”, “Spēkratu mehāniķis”, “Autodiagnostiķis”, 
“Transportlīdzekļu krāsotājs” un “Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs”. MIP 
izstrādes aktivitāšu ietvaros tika noteiktas mašīnzinībām kopīgās vienības, katrai mašīnzinību 
kvalifikācijai raksturīgās  un specifiskās vienības. Ņemot vērā, ka daļai no mašīnzinību 
kvalifikācijām MIP tika izstrādāts pirms PS satura aktualizēšanas un pārējo mašīnzinību 
kvalifikāciju MIP satura izstrādes, tika secināts, ka ir nepieciešams aktualizēt MIP saturu 
profesionālajām kvalifikācijām “Autoatslēdznieks”, “Automehāniķis” un “Autovirsbūvju 
remontatslēdznieks”. Par nepieciešamību aktualizēt MIP saturu, Autotransporta NEP 2020. gada 
13. oktobrī nosūtīja VISC vēstuli Nr.6-10.7.2/20 – 44, kā arī ir notikušas vairākkārtējas NEP 
pārrunas ar VISC. Septembrī VISC noorganizēja Autotransporta NEP vadības un RTK tikšanos 
par automehāniķa MIP aktualizēšanu. RTK ir atsūtījusi savus sagatavotos priekšlikums 
modulārās izglītības programmas “Automehāniķis” aktualizētajam saturam. Eksperti tos ir 
izvērtējuši un viņiem ir būtiski iebildumi. 

G. Beperščaite informē par ekspertu secinājumiem. RTK piedāvātajā MIP kvalifikācijai 
“Automehāniķis” aktualizācijas projektā nav ievērotas 2020. gadā veiktās izmaiņas mašīnzinību 
sektora kopīgajās vienībās un modulārās izglītības programmā nav iekļauti visi “A” līmeņa 
moduļi, tie ir: “Transportlīdzekļu uzbūves pamati”, “Atslēdznieka darbi”, “Demontāža un 
montāža” un “Virsbūves detaļu remonta pamati”. Nav ievērotas kvalifikāciju kopīgās 
kompetences un modulārās izglītības programmas “B” līmenī nav iekļauti moduļi “Riepu maiņa 
un remonts”, “Mašīnbūves rasēšanas pamati”, “Motoru remonts”, “Mikroklimata uzturēšanas 
sistēmu remonts”, “Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude” un “Tehniskā servisa organizēšana”. 
Darba grupas ieteikums moduļa “Automobiļu tehniskā apkope un remonts” nosaukumu mainīt 
uz “Automobiļu tehniskā apkope un detaļu nomaiņa” nav ņemts vērā. Darba grupas eksperti ir 
ieteikuši izvērtēt nepieciešamību moduļu “Automobiļu elektroiekārtu remonts” un “Elektronisko 
sistēmu remonta pamati” saturu dalīt divos atsevišķos moduļos, tā iesaka moduļu saturu apvienot 
vienā modulī “Automobiļu elektroiekārtu un vadības sistēmu remonts”. Darba grupa iesaka 
kravas automobiļu apkopes un remonta kompetences iekļaut “C” līmeņa moduļos, līdz ar to, 
izvērtēt moduļa “Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonta pamati” saturu un 
tematus, kas nepieciešami vieglo automobiļu remonta apguvei, iekļaut citos “B” līmeņa 
moduļos.  

D. Šavalgina informē par VISC nostāju automehāniķa MIP satura aktualizēšanā, MIP 
saturam ir jāatbilst PS prasībām, nozares uzstādījumiem un ES projektu rezultātam. 

Sēdes dalībnieki diskutē par RTK sagatavoto MIP aktualizācijas projektu un vienbalsīgi 
pieņem lēmumus aicināt VISC veicināt MIP satura aktualizēšanu, atbilstoši profesijas standartos 
ietvertajām, nozarē kopīgajām kompetencēm un ES projekta SAM Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” 
ietvaros izstrādātajam nozares moduļu plānojumam un saturam un neatbalstīt tādu būtisku  
 




