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SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.6.1/22-2 
 
2022. gada 4. aprīlī 
 
Sēde notiek attālinātā veidā 
 
Sēdē piedalās: 
 
Sandis Dejus Latvijas Ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas 

izpilddirektors  
Jānis Zviedris CLEANTECH LATVIA valdes priekšsēdētājs 
Jānis Rubulis Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskās 

laboratorijas vadošais pētnieks 
Inga Grīnfelde Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vides un būvzinātņu 

fakultāte, Vides un ūdenssaimniecības katedras docente 
Tālis Juhna Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens inženierijas un 
tehnoloģijas katedras profesors, RTU Būvzinātnes centra Ūdens 
pētniecības zinātniskā laboratorijas vadītājs, RTU Zinātņu prorektors 

Pēteris Rengelis Vides inženierzinātņu eksperts 
Gunta Tilaka LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 

 
Sēdi vada – Gunta Tilaka, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
 
Protokolē – Gunta Tilaka, LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore. 
 
Sēde tiek atklāta: plkst. 14.00 
 
Darba kārtībā: 
1. Darba kārtības izskatīšana 
Ziņo: G. Tilaka, LDDK NEP koordinatore.  
 
2. Par Eiropas Savienības Erasmus+ Maza mērogu partnerības projektu "Profesionālās 
izglītības attīstība vides sektorā" 
Ziņo: S. Dejus, Latvijas Ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors. 
 
3. Vides sektora darbības nodrošināšanas pamatprocesu klasificēšana nozares 
kvalifikāciju struktūrā  
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G. Tilaka, LDDK NEP koordinatore. 

 
 

1. jautājums 
Darba kārtības izskatīšana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sēdes dalībnieki saskaņo darba kārtību. Par sēdes vadītāju apstiprināta G. Tilaka. 
 

Nolemj:  

1.1. Par sēdes vadītāju iecelt LDDK NEP koordinatori Guntu Tilaku. 
1.2. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 
2. jautājums 

Par Eiropas Savienības Erasmus+ Maza mērogu partnerības projektu "Profesionālās 
izglītības attīstība vides sektorā" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S. Dejus Vides NEP rosināta Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu 

asociācija (LŪKA) un Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācija (EVEL) īstenos 
projektu, kura virsmērķis ir novērst cilvēku izraisītu vides piesārņojumu, kas saistīts ar akūtu 
darbaspēka trūkumu ūdenssaimniecības nozarē. Projektā paredzēts: 

- attīstīt profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju kompetenci vides ilgtspējas jomā, 
organizējot un vadot pieredzes apmaiņas seminārus un apmācības; 
- sekmēt profesionālo izglītības iestāžu vadītāju ieinteresētību uz nākotni vērstas un darba 
tirgū pieprasītas mācību programmas – Vides tehniķa profesija – nodrošināšanā; 
- veicināt nozares vajadzībām atbilstoša un konsolidēta profesionālās izglītības standarta 
izstrādi un tam atbilstošu mācību programmu īstenošanu profesionālās izglītības iestādēs; 
- radīt pamatu transnacionāla tīkla izveidē un attīstībā starp Latvijas un Igaunijas 
ūdenssaimniecības sektora un profesionālu izglītības iestāžu pārstāvjiem, dibinot jaunus 
kontaktus un radot potenciālu turpmākām un, iespējams, plašāka mēroga sadarbībām. 

Pateicoties kopīgai sadarbībai un EVEL pieredzei ūdenssaimniecības nozarei atbilstoša un 
konsolidēta izglītības standarta izstrādē un ieviešanai, tiks nodrošināts kvalitatīvāks darbs un 
rezultāts esošo profesijas standartu auditam un tam sekojošam konsolidēta profesijas standarta 
piedāvājuma izstrādei. Kā arī atbilstoši Igaunijā īstenotajām mācību programmām ar līdzīgu 
specializāciju tiks nodrošināta zināšanu pārnese Latvijas mācībspēkiem un otrādi. 
Savukārt, LŪKAs pieredze projekta īstenošanā un sadarbība ar profesionālajām izglītības 
iestādēm un ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem sniegs iespēju EVEL apgūt jaunas 
iemaņas un prasmes turpmākās darbības attīstībā saistībā ar sadarbību starp izglītības iestādēm 
un ūdenssaimniecības nozares uzņēmumiem, un to atgriezenisko saiti. Projekta īstenošana tiek 
uzsākta ar aprīļa mēnesi un tas paredzēts līdz 2022. gada 1. decembrim. 

J. Zviedris – projektā tiks iesaistīti arī mācībspēki no RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas, 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Rīgas 
Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes. 

 
Nolemj:  
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Pielikums Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 
(ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides) ekspertu 
padomes Vides aizsardzības darba grupas sēdes 
protokolam Nr. 6-10.6.1/22-2 

 
Vides sektora darbības nodrošināšanas pamatprocesu kopsavilkums, to atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 

līmeņiem 

        
Profesio

nālās 
kvalifikā

cijas 
līmenis 

Profesionālās 
izglītības pakāpe 

Iekārtu un sistēmu uzstādīšana, apkope, remonts, ekspluatācija 
Procesu, tehnoloģiju izstrāde, organizēšana, 

plānošana, vadīšana, inženierdizains, 
(sertificēšana)  

Vides pārvaldība 

8. 

Trešā cikla 
profesionālā augstākā 

izglītība        

Idejas līmenī 

  
Samērojama ar biotehnoloģiju programmu. Hidroģeoloģi 

Pazemes ūdens modelēšana, pazemes ūdens kustības procesi, 
krasta joslas monitorings, Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde, 
modelēšana un pētniecība praktiskajā virzienā. Pārvaldīt 

Daugavgrīvu 

7. 
Otrā cikla 

profesionālā augstākā 
izglītība 

  

    

Idejas līmenī: Vides un ūdenssaimniecības 
vadošais inženieris 

Vides pārvaldības 
speciālists 

Inovācijas, jaunu tehnoloģiju izstrāde bāzējoties uz..., 
Projektēšana, lai sertificētu, iesaistīšanās būvniecības procesā, 
lai uzlabotu ūdens struktūru. Hidroģeoloģija Pazemes ūdens 
modelēšana, pazemes ūdens kustības procesi, krasta joslas 
monitorings, depresijas piltuves. Modelēt pazemes ūdens 
plūsmas. Pārvaldīt Cēsis, Jelgavu. Tehnoloģiju radītāji. 

Plāno, organizē un īsteno vides 
aizsardzības plānu s un vides 
aizsardzības, atkritumu 
apsaimniekošanas un ūdens un 
notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskos 
procesus. Organizē un uzrauga vides 
aizsardzības pasākumu īstenošanu 
uzņēmumā, izstrādā vides aizsardzības 
plānu. 

6. 
Pirmā cikla 

profesionālā augstākā 
izglītība  

    

Izstrādes procesā: Vides un ūdenssaimniecības 
inženieris 

    
Sertificēšana - meliorācija, Apdzīvotu vietu ūdens apgāde un 

kanalizācija - Iespēja sertificēt LSGŪTIS (pēc  papildus 
moduļu apguves) 

Standartrisinājumi, ūdens cikla tehnoloģijas, pilsēta, daba, 
hidrotehniskās būves, meliorācija, pazemes ūdeņu kustība, 

hidroģeoloģija. Tehnoloģiju izmantotāji. Pārvaldīt pašvaldību līmenī 

Vides inženieris 
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Plāno, uzrauga un vada atkritumu apsaimniekošanas, ūdens un 
notekūdeņu attīrīšanas, emisijas procesus vidē un vides aizsardzības 
pasākumus, tos dokumentējot. Īsteno tehnoloģiju pārnesi. Izstrādā 

vides aizsardzības plānu, veic vides risku novērtējumu. 

Plāno, uzrauga un vada atkritumu apsaimniekošanas, ūdens 
un notekūdeņu attīrīšanas, emisijas procesus vidē un vides 

aizsardzības pasākumus, tos dokumentējot. Īsteno 
tehnoloģiju pārnesi. Izstrādā vides aizsardzības plānu, veic 

vides risku novērtējumu. 

5. Īsā cikla profesionālā 
augstākā izglītība  

    

Idejas līmenī: Vides un ūdenssaimniecības 
tehnologs 

    

Sertificēšana 
Ūdenssaimniecības plānošanas, organizatorisko un būvniecības 

ieceres dokumentu izstrādāšana, tehnoloģisko procesu nodrošināšana 
organizācijā. 

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības 
speciālists - nepieciešams sadalīt 

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības plānošanas, 
organizatorisko un būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana.  

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības tehnoloģisko procesu 
nodrošināšana organizācijā. 

  

Vides speciālists (iespējamais nosaukums "Vides tehnologs") 
Organizē un piedalās vides aizsardzības procesu vadīšanā, izstrādā un īsteno vides aizsardzības 
pasākumus. Vides speciālists strādā ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības organizācijās, 

pašvaldībās un citās organizācij 

4. Profesionālā vidējā 
izglītība 

Idejas līmenī: 
Atkritumu 

saimniecības 
tehniķis  

(iespējams, ja nozarei 
nepieciešams) 

Izstrāde plānota 
projekta ietvaros: 

Vides un 
ūdenssaimniecības 

tehniķis*  

Vides tehniķis 

    
Sertificēšana, t.sk. 

notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu operatori 

Īsteno atkritumu apsaimniekošanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas 
un citus vides aizsardzības procesus. Pielieto vienkāršas testēšanas 
metodes un analizē ražošanas procesa datus, piedalās produktu vai 

procesu testēšanas darbos. 
Iekārtu un sistēmu 

ekspluatācija un remonts, 
t.sk. automātiskās vadības 

sistēmas 

 Aku urbšana 

3. Arodizglītība/Profesi
onālā vidējā izglītība 

Izstrāde plānota projekta ietvaros: 
Inženiersistēmu montētājs*         

Iekārtu un sistēmu uzstādīšana un apkope 
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* Erasmus+ Maza mērogu partnerības projekta "Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā" ietvaros tiek plānota Būvniecības nozares 
profesijas standartu “Inženierkomunikāciju montētājs” un “Inženierkomunikāciju tehniķis”, Enerģētikas nozares profesijas standartu 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu remontatslēdznieks” un “Ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķis” un Ķīmiskās rūpniecības un tās 
saskarnozaru profesijas standarta “Vides iekārtu tehniķis” satura analīze un priekšlikumu sagatavošana konsolidēta profesijas standarta 
izstrādei. 

 


