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Elektroniskās  

 un Optiskās iekārtas  

Informācijas un 

Komunikācijas 

tehnoloģijas   
 

 

 

ELEKTRONISKO UN OPTISKO IEKĀRTU RAŽOŠANAS, INFORMĀCIJAS UN 

KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS NOZARES EKSPERTU PADOMES 

(EIKT NEP) 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.3.1/2 
 

2019. gada 15. augustā 

 

Sēde notiek: Latvijas Darba devēju konfederācijas  (LDDK) telpās, Raiņa bulvārī 4, Rīgā 

 

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse 

Andris Maskaļovs  Nodarbinātības valsts aģentūras, Finanšu un attīstības departamenta 

Attīstības nodaļas vecākais eksperts 

Laura Iveta Strode 
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta vecākā  eksperte 

Raimonds Brīdaks 
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākais 

eksperts 

Dace Bankoviča 

 

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktora vietniece, 

Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vadītāja  

Darba ņēmēju puse 

Irēna Liepiņa Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente 

Sandis Začs LSAB pārstāvis, SIA "Lattelecom Technology" projektu vadītājs 

Sandis Mečajs LSAB pārstāvis, SIA “Tet” vecākais lietotāju atbalsta speciālists 

Dainis Žubeckis LSAB pārstāvis, SIA “Tet” klientu atbalsta inženieris 

Darba devēju puse 

Andris Melnūdris Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas 

(LIKTA) ģenerāldirektors 

Pēteris Krastiņš LIKTA eksperts, AS “Emergen” valdes priekšsēdētājs 

Dzintars Zariņš Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas valdes loceklis 
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Inese Cvetkova Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas 

(LETERA) izpilddirektore 

Normunds Bergs 

 

LETERA prezidents, AS ”SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs 

Viktors Kononovs LETERA valdes loceklis, SIA ”Volburg” valdes loceklis 

Jūlijs Krievs Latvijas Telekomunikāciju asociācijas pārstāvis, SIA „TELE 2” 

eksperts 

 

Publisko personu pieaicinātie eksperti: 

 

Aleksandrs Ļubinskis PIKC Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktora 

vietnieks 

Jānis Brants Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā 

koledža” profesionālās izglītības metodiķis 

Jurģis Poriņš Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes dekāns, profesors 

Vitālijs Aišpurs Rīgas Tehniskās universitātes praktiskais docents, pētnieks, 

Elektroakustikas laboratorijas vadītājs 

 

Pieaicinātās personas: 

 

Anita Līce LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja  

Dainis Valdmanis SM Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas 

vecākais referents 

Gunta Beperščaite LDDK, nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Jolanta Vjakse Projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos” 

Vita Balikova Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā 

koledža”, studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” 

direktore 

 

 

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Valsts puse 

Ilze Raudiņa Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā 

eksperte  

Darba devēju puse 

Ina Gudele Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja  
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Jānis Sams LETERA valdes loceklis, SIA “LEXEL Fabrika” Tehniskā 

departamenta vadītājs 

Uldis Semeiks LatvijLIKTA eksperts, SIA „Datakom”valdes priekšsēdētājs 

 

 

Sēdi vada – Inese Cvetkova, EIKT NEP priekšsēdētāja. 

 

Protokolē – Gunta Beperščaite, LDDK nozaru ekspertu padomju koordinatore. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00. 

 

 
 

Darba kārtībā: 

1. Izmaiņas modulārās programmas saturā profesionālajai kvalifikācijai 

"Programmēšanas tehniķis". 

Ziņo: Vita Balikova 

 

2. Izmaiņas EIKT NEP personālsastāvā. NEP priekšsēdētāja un NEP priekšsēdētāja 

vietnieka vēlēšanas. 

 

3. Projekta "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" vadības informācija par situāciju ar darba 

vidē balstītu (DVB) mācību rādītājiem, turpmāko organizāciju. 

EIKT NEP viedoklis par projekta kvantitatīvajiem rādītājiem nodrošinot prakses un 

DVB mācības uzņēmumos. 

Ziņo: Jolanta Vjakse 

 

4. Par EIKT NEP darbības koordināciju. 

Ziņo: Anita Līce 

 

5. Dažādi. 

 

 

1.jautājums 

Izmaiņas modulārās programmas saturā profesionālajai kvalifikācijai 

"Programmēšanas tehniķis" 

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

V. Balikova informē par nepieciešamību veikt izmaiņas modulārajā profesionālās 

izglītības programmā “Programmēšana” ar kvalifikāciju “Programmēšanas tehniķis”. 

Programmas aprobācijas laikā tika konstatēts, ka vairāku moduļu saturs neatbilst profesijas 

standarta prasībām. Lai novērstu neatbilstības, ir pārstrādāta moduļu karte – ieviesti četri jauni 

moduļi “Sistēmu programmēšana”, “Programmēšanas tehnoloģijas”, “Datorsistēmas un 

datortīkli” un “Matemātikas speciālās nodaļas”. Izmaiņas moduļu kartē ir saskaņotas Valsts 

izglītības satura centrā. 

A. Melnūdris - LIKTA uzskata, ka izmaiņas ir atbalstāmas. 

A. Ļubinskis informē, ka izglītības iestādēs nav pretrunu, lai veiktu nepieciešamās 

izmaiņas. 
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Nolemj: 

1.1. Saskaņot Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskās koledža" 

iesniegtās izmaiņas profesionālajai kvalifikācijai "Programmēšanas tehniķis” moduļu kartē, 

ieviešot 4 jaunus moduļus: “Sistēmu programmēšana”, “Programmēšanas tehnoloģijas”, 

“Datorsistēmas un datortīkli” un “Matemātikas speciālās nodaļas”. 

 

2. jautājums 

Izmaiņas EIKT NEP personālsastāvā. NEP priekšsēdētāja un NEP priekšsēdētāja 

vietnieka vēlēšanas 

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

I. Cvetkova informē par izmaiņām EIKT NEP personālsastāvā. 

I. Liepiņa iepazīstina sēdes dalībniekus ar LSAB deleģētajiem pārstāvjiem, to 

līdzšinējo pieredzi un motivāciju darboties NEP. 

I. Cvetkova aicina NEP locekļus apstiprināt izmaiņas personālsastāvā. 

I. Cvetkova informē, ka ir jāorganizē EIKT NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka vēlēšanas. 

Sēdes dalībnieki vienprātīgi izsaka priekšlikumu par EIKT NEP priekšsēdētāju izvirzīt 

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija izpilddirektori Inesi Cvetkovu 

un par priekšsēdētājas vietnieku Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

asociācijas ģenerāldirektoru Andri Melnūdri. 

I. Liepiņa ierosina EIKT NEP dalībniekiem apsvērt iespēju  nākotnē par priekšsēdētāja 

vietnieku izvirzīt arodbiedrību puses pārstāvi. 

 

Nolemj:  

2.1. Apstiprināt aktuālo EIKT NEP personālsastāvu (EIKT NEP aktuālais sastāvs 

1. pielikumā). 

2.2. Par EIKT NEP priekšsēdētāju ievēlēt LETERA izpilddirektori Inesi Cvetkovu. 

2.3. Par EIKT NEP priekšsēdētājas vietnieku ievēlēt LIKTA ģenerāldirektoru Andri 

Melnūdri. 

2.4. Sēdes dalībnieki pieņem zināšanai I. Liepiņas ierosinājumu. 

  

3. jautājums 

Projekta "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās 

un mācību praksēs uzņēmumos" vadības informācija par situāciju ar darba vidē 

balstītu (DVB) mācību rādītājiem, turpmāko organizāciju 

EIKT NEP viedoklis par projekta kvantitatīvajiem rādītājiem nodrošinot prakses un 

DVB mācības uzņēmumos 

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

J. Vjakse sēdes dalībniekus iepazīstina ar aktuālo Darba vidē balstīto mācību (DVB) 

un mācību prakšu īstenošanā ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) ietvaros. 

- Projekta aktivitātes noris veiksmīgi, tā darbība plānota  līdz 2023. gadam, šobrīd jau 

ir sasniegta puse no projektā plānotajiem rādītājiem. 

- Projekta vadības komanda, balstoties uz uzņēmēju, uzņēmēju organizāciju 

viedokļiem ierosina,   paaugstināt projekta SAM 8.5.1. iznākuma radītājus, palielinot 

audzēkņu skaitu, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta 

ietvaros un palielinot audzēkņu iesaisti mācību praksēs uzņēmumos – līdz pieejams 

finansējums, kas bija plānots un ir piešķirts projektam. 
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- Projekta vadības komanda, balstoties uz uzņēmēju, uzņēmēju organizāciju 

viedokļiem ierosina diskusiju par skolēnu motivēšanu izvēlēties STEM nozares profesiju 

apguvi, uzsākot darbu ar skolniekiem pēc iespējas agrīnākā vecumposmā;  

par STEM jomas mācību priekšmetu apguvi skolās un pedagogu nodrošinājumu. 

I. Cvetkova uzdod jautājumu J.Vjakse par Ministru kabineta noteikumu grozījumu, 

kas paredz 5.LKI studentu iesaisti DVB mācībās projekta ietvaros, virzību. 

J. Vjakse –grozījumi vēl nav apstiprināti. 

A. Ļubinskis – vai projektā iesaistīto dalībnieku skaita palielināšana neradīs negatīvas 

sekas projekta aktivitāšu izpildē? 

J. Vjakse skaidro - pirms piedāvāt rādītāju skaita palielināšanu, ir veikti aprēķini un 

nākotnē tiks veikts finanšu monitorings. 

Sēdes dalībnieki diskutē par projekta nozīmību profesionālās izglītības kvalitātes 

paaugstināšanā. Diskusijas rezultātā ir izveidojies kopīgs viedoklis, ka projekta aktivitātēm 

atvēlēto finansējumu nedrīkst samazināt. 

J. Vjakse aicina EIKT NEP izvērtēt uzņēmumu iesaisti projekta aktivitātes un, ja 

nozares eksperti saskata, ka kvalitatīvi DVB mācības un prakses ir iespējams īstenot vēl kādos, 

projektā neiesaistītos uzņēmumos, aicināt tos iesaistīties mācību īstenošanā. 

I. Cvetkova lūdz projekta vadībai nozares uzņēmumu sarakstu, kas jau īsteno DVB un 

mācību prakses uzņēmumos. 

 

Nolemj:  

3.1. Atbalstīt ESF projekta  “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.)  sasniedzamo rādītāju, 

audzēkņu skaita, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās un audzēkņu iesaisti mācību 

praksēs uzņēmumos, palielināšanu visa sākotnēji projektā plānotā finansējuma ietvaros, 

nepārdalot finansējumu citām IZM īstenotajām projektu  aktivitātēm. 

3.2. Ņemt vērā ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) vadības sniegto 

informāciju un izvērtēt iespēju uzaicināt projektā iesaistīties nozares uzņēmumus, kuros būtu 

iespējamas kvalitatīvas DVB vai praktiskās mācības. 

 

4. jautājums 

Par EIKT NEP darbības koordināciju 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Līce informē, ka IZM ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LDDK par NEP darbības 

koordinācijas nodrošināšanu no 2019.gada jūnija līdz 2019.gada beigām, finansējums tiek 

nodrošināts no valsts puses. Ir noticis konkurss un darbu ir uzsākušas trīs nozaru ekspertu padomju 

koordinatores. Informē sēdes dalībniekus par NEP sekretariāta izveidi, iepazīstina ar koordinatoru 

pienākumiem, kas noteikti sadarbības līgumā ar IZM un pasākumiem, kas jāveic atlikušajos 

2019. gada mēnešos. 

G. Beperščaite EIKT NEP dalībniekus iepazīstina ar savu līdzšinējo pieredzi profesionālās 

izglītības vadībā un sadarbībā ar nozaru uzņēmumiem. 

 

Nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai A. Līces un G. Beperščaites sniegto informāciju.  
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5. jautājums 

Dažādi 

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

N. Bergs ierosina izvērtēt iespēju EIKT NEP sēdes rīkot plašākās telpās.  

Sēdes dalībnieki diskutē par iespēju rīkot izbraukuma sēdes izglītības iestādēs. 

LSAB pārstāvji piedāvā izmantot Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpas. 

NEP dalībnieki diskutē par nozaru ekspertu padomēm uzticēto pienākumu saskaņot 

izglītības programmās uzņemto audzēkņu skaitu un nozares iespējām prognozēt darbaspēka 

nepieciešamību. 

Nozares ekspertu padomes pārstāvji izsaka vēlmi sekot līdzi izglītības kvalitātei, tiek 

diskutēts par izglītības kvalitātes un absolventu nodarbinātības monitoringa iespējām. 

Sēdes dalībnieki pārrunā EIKT nozarei nepieciešamu speciālistu sagatavošanu 

augstākajā izglītībā. EIKT NEP pārstāvji pauž viedokli, ka NEP būtiski ir iesaistīties arī ar 

augstāko izglītību saistītu procesu norisē. 

Dz. Zariņš iepazīstina sēdes dalībniekus ar saviem novērojumiem, kurus viņš guvis, 

piedaloties akreditācijas procesā. Dz. Zariņš uzskata, ka izglītības kvalitāte krasi atšķiras 

valsts un privātajās profesionālās izglītības iestādēs. Privātajās izglītības iestādēs ir vērojamas 

problēmas, piemēram telpu un aprīkojuma neatbilstība ergonomikas un kvalitatīva mācību 

procesa prasībām. 

Nolemj:  

5.1. Lai iepazītos tuvāk ar akreditācijas procesa norisi izglītības iestādēs un kvalitātes 

procesa monitoringu, uz EIKT NEP sēdi uzaicināt Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

pārstāvjus. 

5.2. Nākošo EIKT NEP sēdi organizēt 2019.gada 7. novembrī. 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16:20 

 
 

 

 

Protokolēja:        G. Beperščaite 

 

 

 

EIKT NEP priekšsēdētāja:       I. Cvetkova 

 

 

 

 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

  



7 

 

Pielikums Nr.1 

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas,  

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  

nozares ekspertu padomes 

sēdes protokolam Nr. 6-10.3.1/2,  
2019. gada 15. augustā 

 

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju nozares ekspertu padomes personālsastāvs 

 
Valsts puses pārstāvji: 

 

Ilze Raudiņa 

Aizvieto: 

Una Rogule- Lazdiņa 

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā 

eksperte  

Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte  

Rūta Gintaute-

Marihina 

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta direktore   

Raimonds Brīdaks 

Aizvieto: 

Aina Liepiņa 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākais 

eksperts 

Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte 

Andris Maskaļovs  

Aizvieto: 

Pāvels Beļisovs 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas vecākais eksperts 

Eiropas Savienības fondu projektu departamenta direktors 

Dace Bankoviča 

Aizvieto: 

Dainis Valdmanis 

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktora vietniece, 

Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vadītāja  

Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākais 

referents 

 

Darba ņēmēju puses pārstāvji: 

Irēna Liepiņa Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente 

Sandis Začs LSAB pārstāvis, SIA “Lattelecom Technology” projektu vadītājs 

Dainis Žubeckis LSAB pārstāvis, SIA “Tet” klientu atbalsta inženieris 

Sandis Mečajs 

Aizvieto: 

Roberts Budigins 

LSAB pārstāvis, SIA “Tet” vecākais lietotāju atbalsta speciālists 

 

LSAB pārstāvis, SIA “BITE Latvija” darbinieks 

 

Darba devēju organizāciju un nozares profesionālo organizāciju pārstāvji: 

 

Normunds Bergs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas 

(LETERA) prezidents, AS ”SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs 

Inese Cvetkova LETERA izpilddirektore 

Voktors Kononovs LETERA valdes loceklis, SIA ”Volburg” valdes loceklis 
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Jānis Sams LETERA valdes loceklis, SIA “LEXEL Fabrika” Tehniskā 

departamenta vadītājs 

Andris Melnūdris Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas 

(LIKTA) ģenerāldirektors 

Pēteris Krastiņš LIKTA eksperts, AS “Emergn” valdes priekšsēdētājs 

Uldis Semeiks LIKTA eksperts, SIA “Datakom” valdes priekšsēdētājs 

Dzintars Zariņš Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas valdes loceklis 

Ina Gudele Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja 

Jūlijs Krievs Latvijas Telekomunikāciju asociācijas pārstāvis, SIA “Tele2” 

eksperts  

 

Publisko personu pieaicinātie eksperti: 

 

Jānis Brants Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā 

koledža” Profesionālās izglītības metodiķis 

Aļona Lukašenoka  Profesionālās izglītības kompetences centra “Ogres Tehnikums” 

Datorzinātnes, elektronikas un administratīvā darba programmu 

nodaļas vadītāja un profesionālo priekšmetu pedagogs nodaļas 

programmās 

Aleksandrs 

Ļubinskis 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktora vietnieks  

Jurģis Poriņš Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un Telekomunikāciju 

fakultāte, fakultātes dekāns, profesors 

Vitālijs Aišpurs Rīgas Tehniskās universitāte, praktiskais docents, pētnieks, 

Elektroakustikas laboratorijas vadītājs 

Jānis Gaigals Valsts izglītības satura centra (VISC) Profesionālās izglītības 

departamenta direktors 

Sarmīte Valaine VISC, ESF projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 

8.5.2. Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības 

vadītāja 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


