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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 
Judīte Dipāne Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Vides 

aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas 
vecākā eksperte 

Laura Iveta Peniga Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta vecākā eksperte 

Baiba Bašķere Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta 

Una Rogule - Lazdiņa Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta  departamenta 
vecākā eksperte  

Egīls Einārs 
Jurševics 

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas valdes priekšsēdētājs  

Viestirs Šmeiss AS Grindex Darba aizsardzības nodaļas vadītājs 
Helga Gansone Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas projektu 

vadītāja asistente 
Baiba Galviņa AS Grindex Gatavo zāļu formu ražošanas direktore  
Dace Ķikute Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente 
Agnese Plaude Tenax grupas Personāla vadītāja 
Indra Jansone Latvijas Farmaceitu biedrības Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja 
Andris Jegorovs AS “Grindeks” Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas direktors 
Dagnija Vanaga Rīgas Tehniskās koledžas direktore 
Svetlana 
Mitrofanova 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas struktūrvienības vadītāja 
vietniece mācību un profesionālās izglītības darbā 

Ilze Apsīte RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas profesionālās augstākās izglītības 
programmu vadītāja 
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Gunta Tilaka LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 
Anita Līce LDDK nacionālā nozaru ekspertu padomju koordinatore 
Ineta Jasmane LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore 
Rihards Blese LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs 
Laima Beroza LDDK Darb aizsardzības eksperte 
  

 
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. MK noteikumos izvirzītās prasības darbinieku kvalifikācijai ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmumos un problēmas prasību izpildē 
Ziņo: V. Šmeiss, AS Grindex Darba aizsardzības nodaļas vadītājs. 
 
3. Pārskats par RTK Olaines Tehnoloģiju koledžas ķīmijas nozares profesionālās izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību 
Ziņo: S. Mitrofanova, Olaines Tehnoloģiju koledžas struktūrvienības vadītāja vietniece mācību 
un profesionālās izglītības darbā. 
 
4. Pārskats par Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nozares profesionālās izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību 
Ziņo: D. Vanaga, Rīgas Valsts tehnikuma direktore. 
 
5. Plānotie risinājumiem pieaugušo profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai 
2023. un tam sekojošajos gados 
Ziņo: B. Bašķere, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece 
pedagogu un pieaugušo izglītības jomā. 
 
6. Diskusija par iespējamajiem risinājumiem tālākizglītības programmu piedāvājuma 
nodrošināšanai ķīmijas nozarē 
Ziņo: G. Tilaka, LDDK NEP koordinatore.  

 
1. jautājums 

Darba kārtības izskatīšana 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
2. jautājums 

MK noteikumos izvirzītās prasības darbinieku kvalifikācijai ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmumos un problēmas prasību izpildē 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. Šmeiss Ministru informē par Ministru kabineta noteikumos izvirzītām prasībām 

darbinieku kvalifikācijai ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos un problēmām prasību izpildē. Kur 
ķīmijas nozare saskata problēmas: darba spēka trūkums ķīmijas nozarē, traucēta ķīmiķu 
paaudzes nomaiņa, uzņēmumi nav gatavi piesaistīt angliski runājošu personālu no ārvalstīm 
(resursi, kultūra). Darbaspēka trūkums rada negatīvu ietekmi uz tautsaimniecību. Normatīvi, kas 
regulē prasības ķīmijas nozarē - 01.04.1998. "Ķīmisko vielu likums", 20.06.2001. "Darba 
aizsardzības likums″. Atbilstoši Ķīmisko vielu likuma 9. pantam ir izdoti MK noteikumi Nr. 448 
"Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar 
ķīmiskajām vielām un maisījumiem". MK noteikumi darbiniekiem, kas strādā ar ķīmiskajām vielām 
nosaka nepieciešamo izglītības līmeni. Savukārt Darba aizsardzības likums nosaka nodarbināto 
un uzticības personu instruktāžu un apmācību. MK noteikumi Nr. 749 "Apmācības kārtība darba 
aizsardzības jautājumos" nosaka Darba devējs nodrošina nodarbināto apmācību darba 
aizsardzības jautājumos, izvēloties tādu apmācības veidu, kas atbilst nodarbinātā profesionālajai 
sagatavotībai, ņemot vērā nodarbinātā izglītību, iepriekšējo apmācību, darba pieredzi un spējas, 
kā arī uzņēmuma specifiku. Pēc sākotnējās instruktāžas nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā 
no stāža, pieredzes un darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzībā, līdz apgūst 
drošas darba metodes un paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, darba aizsardzības un 
ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais veic darbu patstāvīgi un darba devējs nodrošina 
darba aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. MK noteikumi Nr. 325 "Darba aizsardzības 
prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" nosaka - norīkojot nodarbināto darbā ar 
ķīmiskajām vielām un maisījumiem, ņem vērā nodarbinātā profesionālo izglītību, pieredzi, 
apmācības un sagatavotības līmeni darba aizsardzības jomā. Darba devējs nodrošina to 
nodarbināto apmācību, kuriem ir vai ir iespējama saskare ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem. 
MK noteikumi Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" savukārt nosaka 
– darba devējs darbā ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un 
veselībai (piemēram, bīstamās iekārtas), norīko tikai speciāli apmācītus nodarbinātos.  

Sēdes dalībnieki diskutē par MK noteikumu Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo 
izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem" 
prasībām, kuras ķīmijas uzņēmumos ir sarežģīti izpildīt, it īpaši operatoriem. Ir liels strādājošo 
trūkums, uzņēmumi apmāca paši, bet uzņēmumos apmācītajiem strādniekiem nav MK 
noteikumiem atbilstoša kvalifikācija.   
 
Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai V. Šmeisa sniegto informāciju par prasībām ķīmiskajā rūpniecībā 
nodarbināto izglītībai. 
 
 

3. jautājums 
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Pārskats par RTK Olaines Tehnoloģiju koledžas ķīmijas nozares profesionālās izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Apsīte informē par RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā uzņemto studējošo skaitu un 

koledžas studiju programmu absolventu skaitu (sk. 1. pielikumu). 
S. Mitrofanova informē par RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā ķīmijas nozares 

profesionālās izglītības programm uzņemto audzēkņu skaitu un absolventu skaitu (sk. 1. 
pielikumu). 

Sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar OTK piedāvātajām studiju un izglītības programmām, 
t.sk. ar koledžas redzējumu par profesionālās pilnveides un neformālās izglītība sprogrammu 
iespējām (sk. 1. pielikumu).  

S. Mitrofanova sniedz informāciju par situāciju kāda izveidojās VIAA īstenotā ESF projekta 
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 8. kārtā, kad tālākizglītības 
programmā ar kvalifikāciju “Ķīmijas laborants” (640 stundas)  mācībām pieteicās 17 personas, ar 
kvalifikāciju “Ķīmisko procesu tehniķis” (960 stundas) pieteicās 18 personas. Līgumu no visiem, 
kas pieteicās parakstīja tikai 12 personas. Tika pieņemts lēmums mācības pieaugušajiem 
neuzsākt. 

B. Bašķere uzdod jautājumu, vai OTK lēmums mācības pieaugušajiem 8. kārtā neuzsākt 
bija pārdomāts, ko izglītības iestāde darīja, lai motivētu tos, kas neslēdz līgumu, tomēr pieņemt 
lēmumu par mācībām. 
 

Nolemj:  

3.1. Pieņemt zināšanai I. Apsītes un S. Mitrofanova ssniegto informāciju par RTK Olaines 
Tehnoloģiju koledžas ķīmijas nozares profesionālās izglītības programmu piedāvājuma attīstību. 
 

4. jautājums 
Pārskats par Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nozares profesionālās izglītības programmu 

piedāvājuma attīstību  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D. Vanaga - Tehnikums īsteno profesionālās vidējās IP, kas nodrošina materiālu ķīmijas 
tehniķa kvalifikācijas ieguvi. Atsaucoties Metālapstrādes un mašīnbūves, Poligrāfijas un 
izdevējdarbības, Kokrūpniecības, Tekstilizstrādājumu un Būvmateriālu ražotāju asociāciju 
iniciatīvai, Tehnikums sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti izstrādāja izglītības programmu 
kvalifikācijai “Materiālu ķīmijas tehniķis”. Tiek sniegta informācija par ķīmijas nozares izglītojamo 
skaita dinamiku, izglītības programmas materiālo nodrošinājumu un nodrošinājumu ar 
pedagogiem (sk. 2. pielikumu). 

G. Tilaka uzdod jautājumu D. Vanagai, vai RVT iespējams īstenot ne tikai materiālu 
ķīmijas tehniķa kvalifikāciju, bet vēl kādu ķīmijas nozarē pieprasītu kvalifikāciju, t.sk. 
tālākizglītības programmas. 

D. Vanaga atbild, ja nozarei tas ir nepieciešams un būs tāds pieprasījums, tad RVT ir 
gatava papildināt esošo materiālo bāzi un piedāvāt arī citas kvalifikācijas vai profesionālās 
pilnveides kursus. 
 

Nolemj:  
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4.1. Pieņemt zināšanai D. Vanagas sniegto informāciju par Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas 
nozares profesionālās izglītības programmu piedāvājuma attīstību.  
 

5. jautājums 
Plānotie risinājumiem pieaugušo profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai 

2023. un tam sekojošajos gados 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Bašķere iepazīstina ar pieaugušo izglītības attīstības mērķiem. Veidojam ilgtspējīgu un 
sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības atbalsta sistēmu prasmīgai sabiedrībai – atbalsta pasākumi 
pieaugušajiem nepieciešamo prasmju attīstībai. Palielināt Latvijas pieaugušo iedzīvotāju dalību 
izglītībā: vismaz 12% pieaugušo ir piedalījušies mācībās iepriekšējo 4 nedēļu laikā, IAP 2021.-
2027.g RR 2.5. Uzlabota pieaugušo izglītības pārvaldība un sadarbība starp dalībniekiem: PI 
pārvaldībai pilnveidots institūcionālais ietvars, izveidota pārvaldības IS un pilnveidots PI 
monitorings. Veicināt darba devēju investīcijas cilvēkresursos: motivēt darba devējus iesaistīt 
savus darbiniekus mācībās, veicinot plānveidīgu darbinieku kompetenču pilnveidi ilgtermiņā, 
sekmējot darba ražīguma pieaugumu un ceļot komersantu konkurētspēju. Nodrošināt darbiniekus 
ar aktuālām zināšanām, prasmēm un kompetencēm: nodrošināt darbinieku gatavību 
mūsdienīgam darba procesam un augstākas kvalifikācijas nodarbinātībai. Palielināt nodarbināto 
īpatsvaru, kuri mācās apmaksāto darba stundu laikā: nodarbināto (25-64 g.) īpatsvars, kuri 
piedalās mācībās apmaksāto darba stundu laikā vismaz 55% 2027.gadā (IAP 2021.-2027.g. RR 
3.6). Kāda ir situācija Latvijā. Nodarbināto īpatsvars augstu un vidēji augstu tehnoloģiju intensīvās 
aktivitātēs ir 1,6%. 70% nodarbināto strādā pakalpojumu sektorā. Darbaspēka novecošanās 
palielinās nepieciešamību darba tirgū noturēt darbiniekus 64+ vecuma grupā.Tikai 43% Latvijas 
iedzīvotāju (16-74 g.v.) ir vismaz pamata digitālās prasmes. IKT speciālisti ir tikai 1,7% no 
nodarbināto kopskaita. Bezdarba līmenis vidēji valstī ir 6,7% (2021.g.). Pieaug pieprasījums pēc 
augstākas kvalifikācijas speciālistiem. Plānotos pasākumus mērķu sasniegšanai pieaugušo 
izglītībā skatīt 3. pielikumā. 
 

Nolemj:  

5.1. Pieņemt zināšanai B. Bašķeres sniegto informāciju par plānotajiem risinājumiem pieaugušo 
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai 2023. un tam sekojošajos gados. 
 

6. jautājums 
Diskusija par iespējamajiem risinājumiem tālākizglītības programmu piedāvājuma 

nodrošināšanai ķīmijas nozarē 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G. Tilaka piedāvā iespējamos risinājumus, lai ķīmijas nozarē strādājošie iegūtu MK 
noteikumiem atbilstošu kvalifikāciju. Tiem uzņēmumu darbiniekiem, kas pietiekamā līmenī ir 
apguvuši kvalifikācijai paredzētās kompetences - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšana. Rīcības soļi šeit varētu būt sekojoši: Uzņēmumi apzina 
tos darbiniekus, kas ir sasnieguši nepieciešamo kompetenču līmeni, izglītības iestādes konsultē 
par prasību līmeni; Izglītības iestādes uzņēmumu darbiniekiem rīko papildus mācības, izglītības 
iestāde kopā ar uzņēmumu sastāda papildus mācību programmu un plānu; Profesionālās 
kvalifikācijas eksāmens. Jautājumi uz kuriem ir jārod atbilde - pasākumu finansēšanas avoti un 
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1. pielikums Ķīmiskās rūpniecības un tās 
saskarnozaru (ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, 

vides) ekspertu padomes 27.10.2022. sēdes 
protokolam Nr. 6-10.6.1/22-3 

 
 

Pārskats par RTK Olaines Tehnoloģiju koledžas ķīmijas nozares profesionālās izglītības 
programmu piedāvājuma attīstību  
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2. pielikums Ķīmiskās rūpniecības un tās 
saskarnozaru (ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, 

vides) ekspertu padomes 27.10.2022. sēdes 
protokolam Nr. 6-10.6.1/22-3 

 
Pārskats par Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas nozares profesionālās izglītības programmu 

piedāvājuma attīstību  
 

 
 

 



ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES 
(ĶĪMIJA, FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE) 
 

 

 
 
 

 



ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES 
(ĶĪMIJA, FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE) 
 

 

 
 
 
 

 
 



ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES 
(ĶĪMIJA, FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE) 
 

 

 
 
 
 

 
 



ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES 
(ĶĪMIJA, FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE) 
 

 

 
 
 

 
  



ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES 
(ĶĪMIJA, FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE) 
 

 

3. pielikums Ķīmiskās rūpniecības un tās 
saskarnozaru (ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, 

vides) ekspertu padomes 27.10.2022. sēdes 
protokolam Nr. 6-10.6.1/22-3 

 
IZM plānotie pasākumi mērķu sasniegšanai pieaugušo izglītībā 

 

 
 
 

 
 



ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES 
(ĶĪMIJA, FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE) 
 

 

 
 
 

 


