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RĪKOJUMS
Rīgā
31.03.2017.
Nr.39
(Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 08.05.2019.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 08.05.2019. rīkojumu Nr. 51
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 23.04.2018. rīkojumu Nr. 31)

Par komisijas izveidi apmācību jomu, izglītības programmu,
profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju, kurās
nepieciešams veikt apmācības, kā arī konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumu tematisko jomu noteikšanai
Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu
Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums” 17.punktu
un
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību
un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 22.punktu
1. Lai noteiktu apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas, sociālās un
profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un
tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku,
darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, kā arī
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematiskās jomas un “Jauniešu
garantijas” pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” profesionālās izglītības programmas,
izveidot komisiju šādā sastāvā:
Komisijas vadītājs
Ingus Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretārs

Imants Lipskis departamenta direktors

Komisijas vadītāja vietnieks
Labklājības ministrijas Darba

tirgus

politikas

Komisijas sekretārs
Raimonds Brīdaks - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta
vecākais eksperts
Komisijas locekļi:
Ilze Buligina - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā
eksperte
Valters Jēkabsons - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu
departamenta direktors
Ruta Jumtiņa - Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve - Pieaugušo un
profesionālās izglītības asociācijas direktore
Skārleta Kalniņa – Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāve, Rīgas domes
Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un
prakses pētījumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM
23.04.2018. rīkojumu Nr. 31)

Irēna Liepiņa - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece
Normunds Ozols – Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 08.05.2019. rīkojumu Nr. 51)

Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos
jautājumos
Evita Simsone - Nodarbinātības valsts aģentūras direktore
Andra Šenberga - Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja vietniece,
Licencēšanas un reģistra departamenta direktore
Jānis Šnakšis - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs
Ilze Zvīdriņa - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora
vietniece
Komisijas eksperti:
Irina Bausova - Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Vadības un
uzņēmējdarbības mācību centra direktore
Pāvels Beļisovs - Nodarbinātības valsts aģentūras ES fondu projektu departamenta
direktors ( LM 23.04.2018. rīkojuma Nr. 31 redakcijā )
Ilze Buka - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Tālākizglītības un
mūžizglītības daļas vadītāja, Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve
Mārtiņš Cimermanis - Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs
Santa Graikste – Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore
Iveta Grudovska - biedrības „Zemnieku saeima” lauksaimniecības eksperte
Agita Hauka - Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja
Māra Jākobsone - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
viceprezidente
Silva Jeromanova-Maura - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mazo un

vidējo uzņēmumu padomes priekšsēdētāja vietniece
Kristaps Klauss - biedrības „Latvijas Kokrūpniecības federācija” izpilddirektors
Marija Krūmiņa - Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas studiju centra
pētniece
Anita Līce - Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas
vadītāja Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LM 08.05.2019. rīkojumu Nr. 51)
Eva Lossane - Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta direktore
Ronalds Saksons - Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības
departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs (Ar
grozījumiem, kas izdarīti ar LM 08.05.2019. rīkojumu Nr. 51)

Jūlija Stare - Latvijas Universitātes Studiju departamenta direktore
2. Komisijai ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā darba tirgus pieprasījumu un
tautsaimniecības nozaru attīstības prognozes, apstiprināt darba tirgū nepieciešamo
profesiju, kā arī sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstus, atbilstoši kuriem
tiks veikta bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu
apmācība, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematiskās jomas un
“Jauniešu garantijas” pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” profesionālās izglītības
programmas.
3. Komisija darbību veic atbilstoši komisijas apstiprinātajam Komisijas darbības
nolikumam.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Labklājības ministrijas 2015. gada 26.novembra
rīkojumu Nr.93 „Par komisijas izveidi apmācību jomu, izglītības programmu,
profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju, kurās nepieciešams veikt
apmācības, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematisko jomu
noteikšanai”.
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