Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
Sēdes norises datums un veids:
2021.gada 9.jūnijā
Attālināti Zoom platformā
Sanāksmē piedalās
no Ministru kabineta puses:
Vadītājs:
R.Gintaute-Marihina
Locekļi:
I.Zvīdriņa
U.Rogule-Lazdiņa
I.Slokenberga
V.Jurča
R.Saksons (aizvieto L.Lejiņu)
E.Losane
L. Rūsiņa
No darba devēju puses:
Vadītājs:
I.Cvetkova
Locekļi:
I.Lapiņa
J.Leiškalns
R.Krūgalauža
I.Zuimača
A.Bukonts

I.Irbina

Nr.4

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un
pieaugušo izglītības departamenta direktore;
Labklājības
ministrijas
Darba
tirgus
politikas
departamenta direktora vietniece;
Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta
vecākā eksperte;
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas
analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas
vadītāja vietniece;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības
plānošanas nodaļas vecākā eksperte;
Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības
departamenta direktors;
Nodarbinātības
valsts
aģentūras
Pakalpojumu
departamenta direktore;
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta
eksperte;

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
asociācijas izpilddirektore;
Rīgas Tehniskās universitātes profesore, dekāna vietniece
mācību darbā;
biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” jurists;
SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” valdes
locekle;
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas projektu vadītāja;
Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas, Latvijas
Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas,
Asociācijas "Latvijas Koks" izpilddirektors;
biedrības “Latvijas pasākumu producentu asociācija”
valdes locekle, kultūrvietas “Hanzas Perons” valdes
priekšsēdētāja;
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E.Heislere
No arodbiedrību puses:
Vadītājs:
E.Baldzēns
Locekļi:
I.Siņica
I.Avdejeva
G.Strazdiņa
I.Gretere
S.Začs
G.Šmaukstele
M.V. Kalniņš

Uzaicinātie:
I.Paudere
I.Lūsēna-Ezera
R.Blese
L.Romele
A.Grīnfelde
A.Groza
B.Bašķere
I.Kupča
D.Laipniece
A.Liepiņa
L.Vikšere

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka apkalpošanas
un drošības apmācību vadītāja;

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;
Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja;
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētājas vietniece;
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
eksperte izglītības jautājumos;
Latvijas
Būvniecības
nozares
arodbiedrības
priekšsēdētāja. Būvniecības nozaru ekspertu padomes
priekšsēdētāja vietniece;
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības – Lattelecom
Technologies” projektu vadītājs;
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
izglītības nozares pārstāve, Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma direktores vietniece mācību darbā;
AS “Augstsprieguma tīkls” Releju dienesta vadītājs,
arodorganizācijas biedrs, Enerģētikas nozares ekspertu
padomes priekšsēdētājs;
Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības
departamenta
Profesionālās
izglītības
satura
nodrošinājuma nodaļas vadītāja;
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības,
zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un
nodarbinātības jomas vadītāja pienākumu izpildītājs;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vecākā eksperte
satura jautājumos;
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos;
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks
kultūrizglītības jautājumos - Kultūras un radošās
industrijas izglītības nodaļas vadītājs;
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un
pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece
pieaugušo izglītības jomā;
Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas
izglītības eksperte;
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības,
zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece
politikas ieviešanas un monitoringa jomā;
Labklājības
ministrijas
Darba
tirgus
politikas
departamenta vecākā eksperte;
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un
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L.Liepiņš
N.Ozols
O.Tautietis

G.Beperščaite
I.Jasmane
A.Būmane
A.Bērziņš
E.Straupe
A.Jekuma

pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte;
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un
pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperts;
Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais
ekonomists;
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru
savienības pārstāvis Būvniecības nozaru ekspertu
padomē;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu
padomes koordinatore;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu
padomes koordinatore;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu
padomes koordinatore;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Būvniecības Nozaru
ekspertu padomes vadītājs;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Būvniecības Nozaru
ekspertu padomes loceklis;
Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu
padomes koordinatore

Sēdi vada: I.Cvetkova
Sēdi protokolē: A.Imanta
Sēdi sāk: 14.00
Darba kārtībā:
I Izskatāmie jautājumi
1. Sēdes darba kārtības precizēšana –– sēdi vada darba devēju puses vadītāja I.Cvetkova.
2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības - ziņo Valsts izglītības satura
centra Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās
izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja I.Paudere un Izglītības un zinātnes
ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte
I.Lūsēna-Ezera.
2.1. Profesiju standarti:
2.1.1. Pārtikas produktu ražošanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.2. Namu pārvaldnieks - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.3. Sporta darba organizēšanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
2.1.4. Podologs - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
2.1.5. Reklāmas vadītājs – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.6. Energosistēmu inženieris – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.7. Komunikācijas dizainers - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI.
2.2. Profesionālās kvalifikācijas prasības:
Grafikas dizainers – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6.LKI.
2.3. Nozaru kvalifikāciju struktūru aktualizācijas:
2.3.1. Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomes (DMT NEP) iesniegums par
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju struktūras
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(NKS) aktualizāciju (iekļaut kartē Bibliotekārs (LKI 4), un Bibliotēku informācijas
speciālists (LKI 5));
2.3.2. Drukas un mediju tehnoloģiju NEP un Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā
kultūras centra iesniegums par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora
NKS aktualizāciju (iekļaut kartē kvalifikāciju Vizuālās mākslas speciālists (LKI 4) un
specializācijas Tēlniecības un vides mākslas speciālists (LKI 4), Audiovizuālās
mākslas speciālists (LKI 4), specializāciju Modes aksesuāru dizainera asistents (LKI
4) kvalifikācijai Produktu dizainera asistents (LKI 4));
2.3.3. Būvniecības Nozares ekspertu padomes iesniegums par Būvniecības nozares
kvalifikāciju struktūras aktualizāciju – ziņo Latvijas Darba devēju konfederācijas
Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja pienākumu izpildītājs R.Blese.
II Informatīvie jautājumi
1. Profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izstrādes procesa rezultāti, tai skaitā
reorganizācijas plāni – ziņo Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo
izglītības departamenta direktore R.Gintaute- Marihina.
2. Augstākās izglītības absolventu darba gaitu monitorings (aktuālie dati) –ziņo Izglītības un
zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora
vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā D.Laipniece.
3. Jaunā profesionālās izglītības programmu finansēšana, plānotās izmaiņas, t.sk. līdzvērtīgu
iespēju nodrošināšana starp valsts, pašvaldību un privātajām profesionālās izglītības iestādēm
- ziņo Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta
vecākā eksperte L.Vikšere.
4. Dažādi.
5. Par nākamās PINTSA sēdes darba kārtību – ziņo sēdes vadītāja, darba devēju puses
vadītāja I.Cvetkova.
I Izskatāmie jautājumi
1.jautājums
Sēdes darba kārtības precizēšana –– sēdi vada darba devēju puses vadītāja I.Cvetkova.
Sēdes vadītāja I.Cvetkova informē par 2021.gada 27.aprīļa Nacionālās trīspusējās
sadarbības padomes sēdē apstiprināto PINTSA personālsastāvu un PINTSA nolikuma
grozījumiem.
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
(turpmāk – PINTSA) locekļi vienojas, ka PINTSA darba kārtībā iekļautie jautājumi tiek
izskatīti paredzētajā kārtībā. Divi darba kārtības jautājumi (“Darba tirgus prognozēšanas
platformas darbība” un “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas
platformas izstrādes progress (vienotā īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus
prognožu platforma)”) pēc Labklājības ministrijas lūguma tiek pārcelti uz 2021.gada
13.oktobra kārtējo PINTSA sēdi. Darba tirgus prognozēšanas platforma tiks atklāta jūlijā, līdz
ar to kārtējā PINTSA sēdē būs iespēja interaktīvāka platformas demonstrācija, un PINTSA
dalībniekiem to būs iespēja izmēģināt.
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PINTSA SĒDĒ NOLĒMA:
Pārcelt uz 2021.gada 13.oktobra kārtējo PINTSA sēdi darba kārtības jautājumus:
1. Darba tirgus prognozēšanas platformas darbība (LM).
2. Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas
izstrādes progress (vienotā īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus
prognožu platforma) (LM, EM).
2.jautājums
Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības - ziņo Valsts izglītības satura
centra Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās
izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja I.Paudere un Izglītības un zinātnes
ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte
I.Lūsēna-Ezera.
2.1. Profesiju standarti:
2.1.1. Pārtikas produktu ražošanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.2. Namu pārvaldnieks - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.3. Sporta darba organizēšanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
2.1.4. Podologs - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
2.1.5. Reklāmas vadītājs – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.6. Energosistēmu inženieris – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.7. Komunikācijas dizainers - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI.
2.2. Profesionālās kvalifikācijas prasības:
Grafikas dizainers – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6.LKI.
2.3.Nozaru kvalifikāciju struktūru aktualizācijas:
2.3.1. Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomes (DMT NEP) iesniegums par
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju struktūras
(NKS) aktualizāciju (iekļaut kartē Bibliotekārs (LKI 4), un Bibliotēku informācijas
speciālists (LKI 5));
2.3.2. Drukas un mediju tehnoloģiju NEP un Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā
kultūras centra iesniegums par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora
NKS aktualizāciju (iekļaut kartē kvalifikāciju Vizuālās mākslas speciālists (LKI 4) un
specializācijas Tēlniecības un vides mākslas speciālists (LKI 4), Audiovizuālās
mākslas speciālists (LKI 4), specializāciju Modes aksesuāru dizainera asistents (LKI
4) kvalifikācijai Produktu dizainera asistents (LKI 4));
2.3.3. Būvniecības Nozares ekspertu padomes iesniegums par Būvniecības nozares
kvalifikāciju struktūras aktualizāciju – ziņo Latvijas Darba devēju konfederācijas
Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja pienākumu izpildītājs R.Blese.
2.1. I.Paudere sniedz informāciju par 4.profesionālās kvalifikācijas līmeņa/ 5.LKI
profesiju standartu projektu izstrādi, iepazīstina ar projektu virzību saskaņošanai, projektu
iesniedzējiem, izstrādes darba grupu sastāvu un, pamatojoties uz 2016.gada 27.septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas
prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras
izstrādes kārtība” 9.punktā noteikto, lūdz PINTSA saskaņot profesiju standartu (turpmāk –
PS) gala versijas:
2.1.1. Pārtikas produktu ražošanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/
5.LKI;
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2.1.2. Namu pārvaldnieks - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.3. Sporta darba organizēšanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas
līmenis/5.LKI;
2.1.4. Podologs - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI.
I.Lūsēna-Ezera sniedz informāciju par 5.profesionālās kvalifikācijas līmeņa/6.LKI PS
un profesionālās kvalifikācijas prasību (turpmāk- PKP) projektu izstrādi, iepazīstina ar
projektu virzību saskaņošanai, projektu iesniedzējiem, izstrādes darba grupu sastāvu un,
pamatojoties uz 2016.gada 27.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.633 “Profesijas
standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu)
un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 9.punktā noteikto, lūdz PINTSA
saskaņot PS gala versijas:
2.1.5. Reklāmas vadītājs – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.6. Energosistēmu inženieris – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.7. Komunikācijas dizainers - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.2. PKP gala versiju:
Grafikas dizainers – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6.LKI.
PINTSA dalībnieki saskaņo PS un PKP gala versijas:
2.1. Profesiju standarti:
2.1.1. Pārtikas produktu ražošanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.2. Namu pārvaldnieks - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
2.1.3. Sporta darba organizēšanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
2.1.4. Podologs - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
2.1.5. Reklāmas vadītājs – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.6. Energosistēmu inženieris – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
2.1.7. Komunikācijas dizainers - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI.
2.2. Profesionālās kvalifikācijas prasības:
Grafikas dizainers – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6.LKI.
2.3. I.Paudere informē par iesniegtajiem iesniegumiem nozares kvalifikāciju struktūras
(turpmāk - NKS) aktualizācijai:
1) Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome (NEP) iesniedza
iesniegumu par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju
struktūras (NKS) aktualizāciju (iekļaut NKS kvalifikāciju “Bibliotekārs” (LKI 4) un
“Bibliotēku informācijas speciālists” (LKI 5));
2) Drukas un mediju tehnoloģiju NEP un Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā
kultūras centrs iesniedza iesniegumu par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora
NKS aktualizāciju (iekļaut kartē kvalifikāciju “Vizuālās mākslas speciālists” (LKI 4) un
specializācijas “Tēlniecības un vides mākslas speciālists” (LKI 4), “Audiovizuālās mākslas
speciālists” (LKI 4), specializāciju “Modes aksesuāru dizainera asistents” (LKI 4)
kvalifikācijai “Produktu dizainera asistents” (LKI 4)).
I.Paudere skaidro veiktās izmaiņas un, pamatojoties uz 2016.gada 27.septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas
prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras
izstrādes kārtība” 9 .punktā noteikto, lūdz PINTSA saskaņot aktualizēto Mākslas nozares
dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju struktūru.
PINTSA dalībnieki saskaņo aktualizēto Mākslas nozares dizaina un radošo industriju
sektora Drukas un mediju tehnoloģiju NEP un Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā
kultūras centra iesniegto NKS.
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R.Blese sniedz informāciju par Būvniecības NEP iesniegto iesniegumu Būvniecības
nozares kvalifikāciju struktūras aktualizācijai, norāda, ka NKS aktualizēta tikai atsevišķu
kvalifikāciju un to specializāciju terminoloģija un to nosaukumi bez saturiskām izmaiņām.
Būvniecības NKS aktualizācija saistīta ar 2018.gada 9.oktobra MK noteikumu Nr.626
“Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas
prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību
publiskošanas kārtību” (turpmāk - MK noteikumi Nr.626) grozījumu virzību, līdz ar to
nepieciešams veikt izmaiņas arī attiecībā uz kvalifikācijas līmeņiem.
R.Blese norāda, ka Enerģētikas NEP sadarbībā ar Būvniecības NEP sistēmiski
aktualizē arī Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru, nepieciešamības gadījumā
sinhronizējot lietoto terminoloģiju un vienojoties par abās nozaru kvalifikāciju struktūrās
līdzīgo kvalifikāciju sasaisti.
R.Blese, pamatojoties uz 2016.gada 27.septembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina
profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” 9 .punktā noteikto,
lūdz PINTSA saskaņot aktualizēto Būvniecības NEP iesniegto NKS, kā arī rosina saskaņot:
1) izmaiņas profesiju un specializāciju pašreizējos nosaukumos atbilstoši Latvijas
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības un Valsts valodas centra
ieteikumiem;
3) kvalifikācijas “Nekustamā īpašuma inženieris – ekonomists” pārcelšanu no 6.LKI
līmeņa uz 7.LKI līmeni un tās nosaukuma maiņu uz “Nekustamā īpašuma ekonomists”;
4) nosakot, ka līdz profesijas standarta “Nekustamā īpašuma ekonomists”
aktualizācijai kvalifikācijas saturam ir saistošas ir 2014.gada 22.janvārī apstiprinātā profesijas
standarta “Nekustamā īpašuma ekonomists” prasības.
PINTSA dalībnieki diskutē par izmaiņām būvniecības nozares PS un profesionālās
izglītības programmu aktualizāciju.
R.Gintaute-Marihina norāda, ka vispirms jāveic izmaiņas MK noteikumos Nr.626 un
tad tiks veiktas izmaiņas PS un aktualizētas profesionālās izglītības programmas.
PINTSA dalībnieki saskaņo Būvniecības nozares iesniegto un darba devēju puses
rosināto Būvniecības NKS aktualizācijai, kā arī izmaiņas profesiju un specializāciju
pašreizējos nosaukumos atbilstoši Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru
savienības un Valsts valodas centra ieteikumiem, kvalifikācijas “Nekustamā īpašuma
inženieris – ekonomists” pārcelšanu no 6.LKI līmeņa uz 7.LKI līmeni un tās nosaukuma
maiņu uz “Nekustamā īpašuma ekonomists”, kā arī nosacījumu, ka līdz profesijas standarta
“Nekustamā īpašuma ekonomists” aktualizācijai kvalifikācijas saturam ir saistošas 2014.gada
22.janvārī apstiprinātā profesijas standarta “Nekustamā īpašuma ekonomists” prasības.
PINTSA SĒDĒ NOLĒMA:
1. Saskaņot profesiju standartu gala versijas:
1.1. Pārtikas produktu ražošanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
1.2. Namu pārvaldnieks - 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 5.LKI;
1.3. Sporta darba organizēšanas speciālists - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
1.4. Podologs - 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis/5.LKI;
1.5. Reklāmas vadītājs – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
1.6. Energosistēmu inženieris – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI;
1.7. Komunikācijas dizainers - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6. LKI.
2. Saskaņot profesionālās kvalifikācijas prasības “Grafikas dizainers” – 5.
profesionālās kvalifikācijas līmenis/ 6.LKI, gala versiju.
3. Saskaņot aktualizēto Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora Drukas
un mediju tehnoloģiju NEP un Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra
iesniegto nozares kvalifikāciju struktūru.
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4. Saskaņot aktualizēto Būvniecības NEP iesniegto nozares kvalifikāciju struktūru:
4.1. mainīt profesiju un specializāciju pašreizējos nosaukumus atbilstoši Latvijas Siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības un Valsts valodas centra ieteikumiem;
4.2. pārcelt profesiju “Nekustamā īpašuma inženieris – ekonomists” no 6.LKI līmeņa uz
7.LKI līmeni un mainīt tās nosaukumu uz “Nekustamā īpašuma ekonomists”;
4.3. līdz profesijas standarta “Nekustamā īpašuma ekonomists” aktualizācijai, kvalifikācijas
saturam ir saistošas ir 2014.gada 22.janvārī apstiprinātā profesijas standarta “Nekustamā
īpašuma ekonomists” prasības.
II Informatīvie jautājumi
1.jautājums
Profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izstrādes procesa rezultāti, tai skaitā reorganizācijas
plāni – ziņo Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības
departamenta direktore R.Gintaute- Marihina.
R.Gintaute-Marihina sniedz informāciju par IZM padotības profesionālās izglītības
iestāžu attīstības stratēģiju vērtēšanu, norāda, ka tā vēl nav noslēgusies. Pašlaik vel paredzēts
uzklausīt sešas IZM padotības izglītības iestādes. Stratēģiju vērtēšanā un nepieciešamo
precizējumu noteikšanā tiek iesaistītas NEP, izglītības iestādēm informāciju par
nepieciešamajiem precizējumiem attīstības stratēģijās plānots iesniegt līdz šī gada jūlija
sākumam, savukārt izglītības iestādēm precizējumi attīstības stratēģijās būs jāiesniedz līdz
septembra beigām. Katrai skolai jāstrādā jomās, kurās tā ir spēcīgāka, ja mērķi un uzdevumi
nav bijusi sasniegti, būs jāveic korekcijas, jārīkojas saimnieciski sar pieejamajiem resursiem.
Tāpat tiek izvērtēti atbilstoši ministrijas un nozaru pozīcijai nepieciešamie risinājumi attiecībā
uz Daugavpils izglītības iestāžu reorganizāciju, veidojot divus spēcīgus tehnikumus, lai tie
savstarpēji nekonkurē izglītības jomās.
PINTSA dalībnieki diskutē par izglītības iestāžu attīstības stratēģiju vērtēšanas
jautājumiem. L.Romele rosina pieaicināt uz izglītības iestāžu stratēģiju vērtēšanu
arodbiedrību puses pārstāvjus. R.Gintaute-Marihina norāda, ka arodbiedrību pārstāvji ir NEP
sastāvā, papildus tiks nosūtīts uzaicinājums.
PINTSA dalībnieki informāciju pieņem zināšanai.
PINTSA SĒDĒ NOLĒMA:
Pieņemt zināšanai informāciju par profesionālās izglītības iestāžu stratēģiju izstrādes procesa
rezultātiem, tai skaitā reorganizācijas plāniem.
2.jautājums
Augstākās izglītības absolventu darba gaitu monitorings (aktuālie dati) –ziņo Izglītības un
zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora
vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā D.Laipniece.
D.Laipniece sniedz aktuālo informāciju par augstākās izglītības absolventu darba gaitu
monitoringu un sistēmām, mērķgrupām, norāda, ka datu apmaiņā ir iesaistītas vairākas
institūcijas un valsts reģistri, datu apjoms jau 2019.gadā ir krasi pieaudzis un desmitajā
monitoringa gadā pieaugs vēl vairāk līdz 55 datu kopām. Monitoringa dati liecina, ka pieaug
augstākās izglītības absolventu nodarbinātība, izteikti otrajā gadā pēc absolvēšanas, kur peļņa
ir par 30% lielāka salīdzinājumā pret vidējo algu valstī.
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D.Laipniece sniedz informāciju par absolvētajām augstākās izglītības tematiskām
grupām un jomām, norādot, ka vēl joprojām saglabājas augsta procentuālā attiecības
sociālajās zinātnēs, savukārt nav pietiekams STEM jomas absolventu skaits. Nodarbinātības
rādītāji augstāki ir veselības un sociālās labklājības, izglītības, lauksaimniecības,
inženierzinātņu un dabaszinātņu jomās, kur ir arī augstāks atalgojums, savukārt zemāks
atalgojums ir humanitārajā un mākslas tematiskajā grupā.
PINTSA dalībnieki informāciju pieņem zināšanai.
PINTSA SĒDĒ NOLĒMA:
Pieņemt zināšanai informāciju par augstākās izglītības absolventu darba gaitu monitoringa
aktuāliem datiem.
3.jautājums
Jaunā profesionālās izglītības programmu finansēšana, plānotās izmaiņas, t.sk. līdzvērtīgu
iespēju nodrošināšana starp valsts, pašvaldību un privātajām profesionālās izglītības iestādēm
- ziņo Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta
vecākā eksperte L.Vikšere.
L.Vikšere sniedz informāciju par plānotajām izmaiņām profesionālās izglītības
programmu finansēšanā, nepieciešamajiem grozījumiem MK 2007.gada 2.oktobra
noteikumos Nr.655 “Noteikumi par profesionālas izglītības programmu īstenošanas izmaksu
minimumu uz vienu izglītojamo”, konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās izglītības
programmu finansēšanu” un esošo situāciju, norāda, ka priekšlikumi profesionālās izglītības
programmu (turpmāk – PIP) finansēšanas pilnveidei izstrādāti, lai nodrošinātu profesionālās
PIP pilnvērtīgai īstenošanai nepieciešamo finansējumu, izvērtējot PIP izmaksu atbilstību
faktiskajām izmaksām un aktualizējot PIP izmaksas. Ir divi tā ieviešanas scenāriji: PIP bāzes
finansējumu (normējamās izmaksas un dienesta viesnīcas uzturēšanas izmaksas uz vienu
izglītojamo gadā) palielināt uzreiz vai palielināt pakāpeniski trīs gadu laikā.
L.Vikšere sniedz informāciju par PIP finansēšanu pašvaldību un citu dibinātāju
izglītības iestādēs, norāda, ka būtiska būs PIP atbilstība noteiktiem kritērijiem: kvalitātes
kritērijs - iestādes akreditācijā PIP visos kritērijos novērtējumam ir jābūt vismaz “labi”, kā arī
svarīgs pieprasījuma, absolventu nodarbinātības un stratēģiskais kritērijs. Tāpat papildus
noteikti trīs caurviju kritēriji. Jaunā finansēšanas pieeju plānots ieviest 2023.-2024.gadā.
PINTSA diskutē par plānotajām izmaiņām profesionālās izglītības programmu
finansēšanā , bāzes finansējuma, PIP koeficientu atbilstību mūsdienu vajadzībām.
A.Bērziņš interesējas, kad plānots mainīt PIP izmaksu minimālo koeficientu sistēmu,
kvalifikācijas eksāmenu finansēšanu, rosina pārskatīt PIP kvalifikācijas eksāmenu
finansēšanu, norāda, ka NEP var nozīmēt savus pārstāvjus.
L.Vikšere norāda, ka no 2007.gada PIP finansēšanas izmaksas nav pārskatītas,
izmaksu aktualizācijā ņemts vērā, piemēram, elektroenerģijas izmaksu pieaugums, inflācija,
šobrīd būtiski turpināt darbu pie profesionālās izglītības finansējuma pilnveides, nemainot
esošo pieeju.
R.Gintaute-Marihina norāda, ka kvalifikācijas eksāmena finansēšanas pārskatīšana
jāveic pārdomāti, jāizvērtē deleģēto ekspertu saraksti, kas piedalās eksaminācijas procesā, lai
atbilstoši tiktu novērtēti izglītojamo sasniegumi, nav plānots eksaminācijas centrus veidot
atrauti no izglītības iestādēm.
A.Bērziņs rosina NEP pārskatīt PIP izmaksu minimālos koeficientus un uzdot NEP tos
izvērtēt.
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R.Blese pievienojas viedoklim, ka nepieciešams pārskatīt papildus bāzes
finansējumam arī PIP izmaksu minimālos koeficientus, būtu labi, ka finansējums būtu
palielināts ātrāk par 2022.gadu, jo šobrīd ir dārgas nozares, tehnoloģijas strauji attīstās, līdz ar
to nepieciešams atbilstošs finansējums.
R.Gintaute-Marihina norāda, ka ministrija atvērta priekšlikumiem, galvenais mērķis ir
panākt PIP bāzes finansējuma palielināšanu atbilstoši tā plānotajam ieviešanas laika grafikam,
mūsu mērķis ir panākt pakāpenisku PIP finansējuma pieaugumu, jāpārskata arī izglītojamo
skaits mācību grupās.
L.Vikšere informē, ka PIP bāzes finansējumu plānots palielināt no 2022.gada, PIP
minimālo koeficientu finansējuma izmaksas var tikt pārskatītas secīgi pēc bāzes finansējuma
palielināšanas.
I.Avdejeva jautā, vai finansējuma modeli plānots salāgot ar jauno pedagogu darba
samaksas moduli, lai neveidojas diskriminējoša situācija.
B.Bašķere atbild, ka zināma saistība ar to būs, pedagogu atalgojuma jautājums
profesionālajā izglītībā ir būtisks jautājums. Profesionālo priekšmetu pedagogiem atalgojums
krasi atšķiras no vispārējās izglītības pedagogu atalgojuma, un tas ir būtisks faktors, lai
noturētu šos pedagogus darba tirgū izglītības iestādēs atalgojuma ziņā. Tas ir aicinājums gan
sociālajiem partneriem, gan arodbiedrībām, gan darba devējiem runāt, cik tas ir svarīgi, lai šos
cilvēkresursus varētu atjaunot, ir nepieciešams ļoti pamatīgs atbalsts.
E.Baldzēns rosina plānot precizējošu sanāksmi ar ministrijas, darba devēju,
arodbiedrību pārstāvjiem, pirms nākamā gada budžeta plānošanas, tādējādi atbalstot visiem
kopā profesionālo priekšmetu pedagogu atalgojuma jautājumu.
R.Gintaute-Marihina atbalsta E.Baldzēna viedokli un rosina no ministrijas puses
organizēt starpinstitūciju sanāksmi profesionālo priekšmetu pedagogu atalgojuma jautājumā.
PINTSA dalībnieki atbalsta E.Baldzēna un R.Gintautes-Marihinas priekšlikumus.
PINTSA dalībnieki informāciju pieņem zināšanai.
PINTSA SĒDĒ NOLĒMA:
Pieņemt zināšanai informāciju par jaunā profesionālās izglītības programmu
finansēšanu, plānotajām izmaiņām, t.sk. līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu starp valsts,
pašvaldību un privātajām profesionālās izglītības iestādēm.
4.jautājums
Dažādi.
A.Bukonts rosina uzaicināt IZM AIZID pārstāvjus uz Kokrūpniecības
(mežsaimniecība, kokapstrāde) NEP sanāksmi augstākās izglītības absolventu monitoringa
vizualizācijas jautājumu demonstrēšanai.
5.jautājums
Par nākamās PINTSA sēdes darba kārtību – ziņo sēdes vadītāja, darba devēju puses vadītāja
I.Cvetkova.
PINTSA SĒDĒ NOLĒMA:
PINTSA kārtējā elektroniskās saskaņošanas sēde notiks 2021.gada 11.augustā
plkst.14.00. Sēdes vadītāja – Ministru kabineta puses vadītāja R.Gintaute-Marihina.
PINTSA 2021.gada 11.augusta sēdes darba kārtība:
1. Sēdes darba kārtības precizēšana.
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2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības (IZM AIZID, VISC).
3. Valsts budžeta finansēto profesionālās izglītības programmu un izglītojamo skaita
uzņemšanai 2021.gada septembrī papildus saskaņošana (IZM).
4. Dažādi.
5. Par nākamās PINTSA sēdes darba kārtību.
Sēdi slēdz 15.40
Sēdes vadītāja

I.Cvetkova

Sēdes protokolētāja

A.Imanta
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