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SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.3.1/1 
 

2019. gada 17.aprīlī 

 

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 

Darba devēju puse 

Andris Melnūdris Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija 

(LIKTA), ģenerāldirektors 

Dzintars Zariņš Latvijas Datortehnoloģiju asociācija, valdes loceklis 

Inese Cvetkova Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 

(LETERA) izpilddirektore 

Jūlijs Krievs Latvijas Telekomunikāciju asociācija/ SIA „TELE 2”, direktors 

Normunds Bergs 

 

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 

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

Vitālijs Aišpurs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) 

 

Pieaicinātās personas: 

 

Aleksandrs Ļubinskis PIKC Priekuļu tehnikums direktora vietnieks 

Alla Imanta  Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta eksperte 

Anita Līce LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja  
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Ieva Šuškevica Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļas vecākā referente (transports un loģistika, 

uzņēmējdarbība, EIKT u.c.) 

Jolanta Vjakse LDDK Projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 

praksēs uzņēmumos” 

Jurģis Poriņš Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju 

fakultātes dekāns, profesors 

Maija Muceniece LDDK NEP koordinatore DVBM jautājumos 

Sanita Bērziņa LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos” apakšprojekta vadītāja 

 

Sēdē nepiedalās: 

 

Valsts puse 

Ilze Raudiņa 

 

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā 

eksperte  

Valters Bajārs Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors 

Raimonds Brīdaks 

 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais referents 

Darba ņēmēju puse 

Aivars Andersons Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) TVD 

arodorganizācijas priekšsēdētājs 

Aleksejs Bespaļko Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) Lattelecom 

grupas arodbiedrības biedrs 

Ligita Brahmane Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) valdes locekle, 

Lattelecom arodbiedrības uzticības persona 

Sandis Začs Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) Lattelecom 

grupas arodbiedrības biedrs 

Darba devēju puse 

Viktors Kononovs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 

(LETERA)/SIA ”Volburg” izpilddirektors 

Uldis Semeiks Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija 

(LIKTA)/SIA „Datakom”, valdes priekšsēdētājs 

Ina Gudele Latvijas Interneta asociācija (LIA)/RSEBAA, programmas 

direktore 

 

Sēdi vada – Inese Cvetkova, EIKT NEP priekšsēdētāja. 

 

Protokolē – Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00 
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Darba kārtībā: 

 

1. Esošā situācija un tendences EIKT nozares profesionālās izglītības programmās, 

kuras tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotības profesionālās 

izglītības iestādēs. 

Ziņo: Alla Imanta, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības 

departamenta eksperte 

 

2. EIKT NEP priekšlikumi Izglītības un zinātnes ministrijai izglītojamo skaita 

EIKT nozares profesionālās izglītības programmās plānošanai 2020.-2021.gadam. 

 

3. ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 

balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) rezultāti EIKT nozarē. 

Ziņo: Jolanta Vjakse, projekta vadītāja; Sanita Bērziņa, apakšprojekta vadītāja  

 

4. Par EIKT NEP sastāva aktualizēšanu. 
 

5. EIKT NEP darbības koordināciju – budžeta piešķiršanas virzība. 
Ziņo: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja 

 

6. Dažādi. 

 

 

1.jautājums 

Esošā situācija un tendences EIKT nozares profesionālās izglītības programmās, kuras 

tiek īstenotas IZM padotības profesionālās izglītības iestādēs 

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

A.Imanta informē par izglītojamo uzņemšanas plānošanu profesionālās izglītības 

iestādēs (PII) un tendencēm EIKT nozares profesionālās izglītības programmās:  

- 2018.gadā ieviesa nozaru kvalifikāciju struktūras (NKS). NEP iesaiste NKS izstrādē, 

ieviešanā, stratēģiskā noturībā ir būtiska. IZM ir ieinteresēta, ka NKS ir noturīga, lai 

nodrošinātu izglītības pēctecību un stabilu uzņemšanas plānošanu. 

- NEP priekšlikumi uzņemšanas plānošanai ir ļoti svarīgi. Nākamā (2020.gada) 

uzņemšanas plāns jau top IZM. IZM saprot, ka NEP nevar sniegt precīzus priekšlikumus par 

konkrētu izglītojamo skaitu izglītības iestādēs, taču ir svarīgi saprast, vai NEP sagaida 

izglītojamo skaita palielināšanu, samazināšanu izglītības iestāžu IP, vai vispār uzņemt vai 

neuzņemt konkrētās programmās un PII.  IZM respektē, ja NEP norāda, ka konkrētā PII 

nevajadzētu īstenot PI programmu, piemēram, ņemot vērā NEP viedokli par izglītības 

kvalitāti, kas varētu rasties, NEP ekspertiem piedaloties akreditācijā, PII konventos vai 

sadarbojoties ar PII. Kad saņemti NEP priekšlikumi, IZM izvērtē Ekonomikas ministrijas 

darba tirgus prognozes, stratēģiskos PII tīkla un izglītības piedāvājuma plānošanas 

apsvērumus, satura reformas ietekmi, MIP, DVB, izstrādā uzņemšanas plāna priekšlikumu, 

ko nosūta PII saskaņošanai. Tad plāna projektu IZM nosūta NEP saskaņošanai. Pēc NEP 

uzņemšanas plāna projekta saskaņošanas IZM uzņemšanas plāna projketu iesniedz 

saskaņošanai PINTSA.- Diemžēl ir nozares, kur profesijas ieguvei nepiesakās tik daudz 

izglītojamo, cik liels ir darba tirgus pieprasījums, un uzņemšanas plāns netiek izpildīts tostarp 

EIKT. 

- Kopā EIKT nozarē 2018.gadā ministrija plānoja uzņemt 839 audzēkņus valsts 

budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās, uzņēma 797. 
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- Profesionālās izglītības iestādes datorsistēmu tehniķa un programmēšanas tehniķa 

profesionālajās kvalifikācijas jauniešus uzņem diezgan labi, jo šīs kvalifikācijas ir pievilcīgas 

jauniešiem. Elektronikas tehniķa, telekomunikāciju tehniķa profesionālās kvalifikācijas 

savukārt nav tik populāri jauniešu vidū.  

- Kvalifikācijas “Kiberdrošības tehniķis” (civilā drošība un aizsardzības jomā) 

īstenošanu saskaņota ar Aizsardzības ministriju. Datu ievades operatoru, ko īstenoja agrāk 

Alsviķu PII, vairs neuzņem saskaņā ar NKS..  

- profesionālajā izglītībā vidēji 22% izglītojamo tiek atskaitīti mācību laikā. Ap 60% 

absolventu aiziet strādāt vai turpina izglītību  nozarē..   

NEP locekļi diskutē, vai nevajadzētu šīs nepopulārās kvalifikācijas nosaukt citādāk, 

saprotamāk un pievilcīgāk jauniešiem. IZM skaidro, ka kvalifikācijas nosaukumu nosaka 

NKS, kas  ir NEP kompetencē.  

N.Bergs izsaka bažas, ka PI izglītojamo plānošanas process nav efektīvs, jo ne jaunieši 

nāk uz plānotajām programmām, PII nevar uzņemt, jo nav pedagogu. Piemēram, Ventspils 

Tehnikumā nozare vēlētos uzņemt 3 grupas, nevis vienu grupu, kā arī kopumā divas reizes 

vairāk programmēšanas tehniķus.  

A.Ļubinskis piekrīt, ka PII piesaistīt pedagogus ir ārkārtīgi grūti. Darbā nozarē 

speciālisti var nopelnīt divas reizes vairāk.  Jautā par risinājumiem pedagogu piesaistei. 

A.Imanta skaidro, ka profesionālo mācību priekšmetu skolotājus negatavo neviena 

augstskola. Visbiežāk tie ir nozaru speciālisti, kurus PII piesaista.  

N.Bergs norāda uz pārāk augstām kvalifikācijas prasībām pedagogiem. 

D. Zariņš piekrīt, norādot, ka kvalifikācijas prasību dēļ skolā par matemātikas 

skolotāju nevar strādāt cilvēks ar augstāko izglītību matemātikā. 

A.Imanta skaidro, ka pedagoģisko komptenci var iegūt B programmās 72 h apjomā. 

Attiecībā uz vispārējās izglītības pedagogiem, prasības ir augstākas.   

 

Nolemj: 

1.1. Pieņemt zināšanai IZM sniegto informāciju.  

 

2. jautājums 

EIKT NEP priekšlikumi Izglītības un zinātnes ministrijai izglītojamo skaita EIKT 

nozares profesionālās izglītības programmās plānošanai 2020.-2021.gadam 

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

I.Cvetkova izglītojamo uzņemšanas plānošanai profesionālās izglītības iestādēs 2020. 

un 2021.gadā rosina IZM sniegt EIKT NEP viedokli, ka, ņemot vērā nozares pieprasījumu un 

kvalificētu EIKT speciālistu nepietiekamību, ir nepieciešams turpināt piedāvāt visas EIKT 

nozares profesionālās izglītības programmas, kuras šobrīd tiek īstenotas profesionālās 

izglītības iestādēs. Rosina visās profesionālās izglītības programmās norādīt vēlamo 

uzņemamo izglītojamo skaitu divas reizes lielāku. Tāpat arī rosina  uzņemt tikai tos jauniešus, 

kas ir spējīgi mācīties un izglītības programmas pabeigt.  

A.Imanta papildina, ka IZM izstrādā grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas 

paredz, ka profesionālās izglītības iestādes ir tiesīgas organizēt iestājpārbaudījumus.  

NEP locekļi diskutē par priekšlikumu un lemj palielināt uzņemamo izglītojamo skaitu 

valsts budžeta finansētās nozares profesionālās izglītības programmās par 50%.  

 

Nolemj:  
2.1. Sniegt IZM EIKT NEP priekšlikumu palielināt par 50% uzņemamo audzēkņu skaitu visās 

EIKT nozares profesionālās izglītības programmās 2020. un 2021.gadā, salīdzinot ar 

2018.gadu.  
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3. jautājums 

ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 

mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) rezultāti EIKT nozarē 

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

 J.Vjakse informē par ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

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

nozarē. 

- EIKT nozarē noslēgti 91 sadarbības līgumi ar uzņēmumiem, 14 uzņēmumi bija 

iesaistīti DVB mācību īstenošanā 2017.-2018.gadā.  

- Visvairāk DVB īstenošanā projekta ietvaros iesaistās skaistumkopšanas un tūrisma 

nozaru uzņēmumi. Skaidro, ka šajās nozarēs uzņem ļoti daudz audzēkņus. 

- Saskaņā ar darba devēju aptauju, tikai 19% uzņēmumu iesaistās projektā naudas dēļ, 

lielākā daļa iesaistās, lai atlasītu kvalificētu darbinieku.  

- Informē par izsniegtajiem atzinumiem 2017.-2018.gadā, kā arī anulētajiem 

atzinumiem, ņemot vērā spēkā stājušos prasību par pedagoģisko kompetenci: Volburg 

un Digital team.   

- Aicina atbalstīt projekta paplašināšanu uz koledžas līmeņa programmām.  

A.Imanta norāda, ka izglītojamo uzņemšana skaistumkopšanas un tūrisma nozarē ir 

saskaņota ar NEP, nozare ir plaša, bet nav izprotams, kādēļ būvniecības nozarē, kur ir 

pietiekami plašs piedāvājums, ir salīdzinoši maz uzņēmumu, kas iesaistās DVB mācību 

īstenošanā. 

I.Cvetkova komentē, ka EIKT nozarē neviens audzēknis bez prakses nepaliek, vienkārši 

uzņēmumi nevēlas iesaistīties projektā.  

J.Vjakse atbild, ka iesaiste projektā uzņēmumiem ir vienkārša, jo obligātās lietas, kas 

jāizpilda: nav nodokļu parāda, apgūta pedagoģiskā kompetence attiecībā DVB vadītājam.  

Uzņēmumam ir tikai jāizraksta rēķins, bet prakses dienasgrāmatu u.c. dokumentāciju aizpilda 

PII.  

NEP locekļiem nav iebildumu pret projekta darbības paplašināšanu uz koledžas 

izglītības līmeni. 

 

Nolemj:  

3.1. Atbalstīt projekta darbības paplašināšanu uz koledžas izglītības līmeni. 

 

4. jautājums 

Par EIKT NEP sastāva aktualizēšanu  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.Cvetkova ziņo, ka LDDK ir apkopojusi informāciju par EIKT NEP locekļu dalību NEP 

sēdēs 2018.gadā. Saskaņā ar EIKT NEP nolikuma 10.5.apakšpunktu, NEP ir tiesības izslēgt 

NEP locekli no NEP sastāva, ja NEP loceklis nav apmeklējis vairāk kā pusi NEP sēžu gada 

laikā un aicināt institūciju deleģēt citu pārstāvi NEP sastāvā. NEP locekļu dalība sēdēs ir 

būtiska, lai nodrošinātu NEP kvorumu un lēmumu pieņemšanas tiesības.  

 

Nolemj: 

4.1. Nosūtīt oficiālas EIKT NEP vēstules institūcijām, kuru pārstāvji 2018.gada sēdēs nav 

piedalījušies vai piedalījušies tikai 1 no 5 sēdēm, ar aicinājumu izvērtēt iespēju deleģēt citu 

pārstāvi.  
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5. jautājums 

EIKT NEP darbības koordināciju – budžeta piešķiršanas virzība  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A.Līce informē, ka IZM izstrādā grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas 

paredz, ka NEP darbības koordināciju finansēs no valsts budžeta līdzekļiem. Notiek sarunas 

starp LDDK un IZM par sadarbības līgumu par NEP darbības koordinācijas nodrošināšanu no 

2019.gada jūnija līdz 2019.gada beigām. 

 

Nolemj:  

5.1. Pieņemt zināšanai A.Līces sniegto informāciju.  

 

6. jautājums 

Dažādi 

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

I.Cvetkova informē, ka Ventspils tehnikums (VT) ir atsūtījis vēstuli EIKT NEP par 

grozījumiem SAM 8.1.3.aprīkojuma iegāžu sarakstā, kurā aicina svītrot vienu pozīciju (MS 

sertifikātu pakete). I.Cvetkova sazinājās ar VT un noskaidroja, ka pamatojums pozīcijas 

svītrošanai ir lielas programmatūras sertifikāta aktualizēšanas izmaksas. Ietaupīto 

finansējumu VT novirzīs mēbeļu iegādei. Aicina atbalstīt. ENEP locekļiem iebildumu nav. 

A.Ļubinskis informē par Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas pievienošanu 

Priekuļu tehnikumam, izveidojot Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu: IZM ir 

izsludinājusi konkursu uz jaunā tehnikuma direktora amatu. Abām profesionālās izglītības 

iestādēm ir atšķirīgi redzējumi par turpmāko darbību, īpaši IT nozares programmās. Pārējās 

izglītības programmas liela aprīkojuma dēļ nav iespējams pārvietot, taču IT programmas līdz 

šim īstenoja abās PII. Cer uz jauna direktora piesaisti, kas palīdzēs sakārtot procesus un 

izveidot vienotu izglītības iestādi. 

I.Cvetkova aicina vienoties par nākošās EIKT NEP sēdes datumu pēc 3 mēnešiem. 

Klātesošie vienojas nākošo NEP sēdi organizēt 2019.gada 17.jūlijā 15:00, ja būs apspriežami 

jautājumi.  

 

Nolemj:  
6.1. Saskaņot Ventspils tehnikuma aktualizēto aprīkojuma sarakstu SAM 8.1.3. projekta 

ietvaros saskaņā ar Ventspils tehnikuma 2019.gada 27.marta vēstules priekšlikumu.  

6.2. Nākošo EIKT NEP sēdi organizēt 2019.gada 17.jūlijā 15:00, ja būs apspriežami 

jautājumi. 

 

 

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

 

Protokolēja:        A.Līce 

 

EIKT NEP priekšsēdētāja:       I.Cvetkova 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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