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Nozares ekspertu padomes (NEP)

Valsts puse

29
Darba ņēmēju puse

24
Darba devēju 
puse

150
203 brīvprātīgie 

eksperti



NEP labā prakse
Sadarbība, informācijas apmaiņa ar PII
NEP ekspertu viedokļa atspoguļojums ikmēneša NEP ziņu lapā.

NEP stratēģiskā redzējuma veidošana par izglītības programmu
attīstību:

• PII dalība NEP sēdēs, sniedzot redzējumu par programmu
attīstību;

• Izglītības iestāžu apmeklēšana, iepazīšanās ar
materiāltehnisko nodrošinājumu.

Vērtēta PS/PKP aktualizācijas nepieciešamība.



NEP labā prakse
Datos balstīta analīze
Izveidots un uzturēts datu rīks nep.lddk.lv.

Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus
prognožu analīze.

Analīze par nozares galvenajiem rādītājiem, t.sk nozaru
asociāciju veiktajiem pētījumiem.

Veikta NEP locekļu aptauja par pieaugušo izglītības mācību
vajadzībām VIAA īstenotā ESF projekta "Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide" nākamo mācību kārtu
nodrošināšanai.



NEP labā prakse
PS/PKP, MIP, PKE izstrāde

NEP un NEP sekretariāta iesaiste PS/PKP, MIP, PKE izstrādē:
• Starpnozaru PKP "Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis"

izstrāde;
• Izveidotas darba grupas profesiju standartu un modulārā

satura izstrādei;
• PKE izstrāde 5 mašīnzinību kvalifikācijās.

Saskaņots saraksts 5.LKI PS/PKP izstrādei.



NEP labā prakse
Ekspertu deleģēšana
Ekspertu deleģēšana PKE komisijās.

Ekspertu datu bāzes izveide studiju virzienu akreditācijai.

Sniegta atgriezeniskā saite no ekspertiem, kas iesaistījušies
programmu satura vērtēšanā.



NEP labā prakse
Iesaiste normatīvo aktu analīzē
Sniegti priekšlikumi par Konceptuālo ziņojumu "Par profesionālās
izglītības programmu finansēšanu".

NEP ekspertu iesaiste darba grupā "Par profesiju standartu un
profesionālās kvalifikāciju prasību izstrādes un apstiprināšanas
kārtības maiņu".

NEP ekspertu iesaiste Ministru kabineta Nr. 264 "Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem
un kvalifikācijas pamatprasībām" un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" izmaiņu
apspriešanā.



!
NEP ekspertīzei uzticas.

Aicinot piedalīties konventa sēdēs, PII 
direktoru atlases vērtēšanas komisijās, 

PII iekārtu un aprīkojuma iegādes 
saskaņošanā, SkillsLatvia konkursa 

uzdevumu sagatavošanā un vērtēšanā 
u.c.
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