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Sniedz priekšlikumus:
• par nozaru kvali�kāciju struktūru
• par nozarei nepieciešamo 

izglītojamo skaitu
• par nozarei nepieciešamajām 

profesijām un profesionālās 
izglītības programmām

Sniedz atzinumus:
• par profesiju standartiem
• par profesionālās kvali�kācijas 

prasībām
• par profesionālās izglītības 

programmu licencēšanu

Veicina sadarbību starp 
uzņēmējiem un PII*:
• darba vidē balstītu mācību un kvali�kācijas 

prakses organizēšanā
• informējot PII par reģionā pieprasītajiem 

speciālistiem
• konsultējot PII par mācību aprīkojuma 

atbilstību nozares prasībām
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*   Profesionālās izglītības iestāde

NEP
Ko dara 

NEP funkcijas un uzdevumi noteikti 
Profesionālās izglītības likumā, kas pieejams: 
http://likumi.lv/doc.php?id=20244 

Deleģē nozares 
ekspertus:
• darbam akreditācijas ekspertu komisijā
• darbam kvali�kācijas eksaminācijas 

komisijā
• profesiju standartu un profesionālās 

kvali�kācijas prasību izstrādei
• profesionālās izglītības programmu un 

kvali�kācijas eksāmenu satura izstrādei

Kas ir Nozaru 
ekspertu padomes?

Profesionālā izglītība ir tik vērta, cik tā spēj dot prasmes un zināšanas, kas 
jaunajam speciālistam vajadzīgas darba tirgū. Pēdējos gados izglītības  
jomā sadarbībā ar nozarēm ir veiktas nozīmīgas pārmaiņas, lai tuvinātu 
darba tirgu un skolās apgūstamās prasmes. 

Nozaru ekspertu padomes (NEP), kurās līdzdarbojas darba devēju, 
arodbiedrību, valsts iestāžu un izglītības jomas pārstāvji, rūpējas, lai 
profesionālās izglītības sistēma jaunajiem speciālistiem Latvijā spētu 
sniegt vajadzīgo pamatu tālākajai darba dzīvei. 

2015. gadā Latvijā darbojas 12 dažādu tautsaimniecības jomu 
nozaru ekspertu padomes, ko koordinē Latvijas Darba devēju 
konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS). Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP darbību 
koordinē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.

Kādēļ iesaistīties NEP?

Lai darba devēji Latvijā spētu atrast un nodarbināt 
labākos savas jomas speciālistus, jaunieši – iegūt 
izglītību, kas nodrošina viņiem perspektīvu darba 
tirgū, bet skolas – mērķtiecīgi un jēgpilni darboties 
jaunās speciālistu paaudzes izglītošanā, NEP ir īstā 
vieta, kur šīs intereses salāgot.
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TŪRISMS, SKAISTUMKOPŠANA

Santa Graikste, LDDK nozares konsultante:

“Ir izdevies apsēdināt pie viena galda atšķirīgus viedokļus pārstāvošus nozares pārstāvjus.
 Projekta laikā īstenotie pasākumi ir lieliska platforma un mehānisms turpmākai NEP 
darbībai. NEP ir gatava aptvert un koordinēt to jautājumu loku, kas saistīti arī ar augstāko 
izglītību, lai veidotu tās sasaisti ar vidējo profesionālo izglītību un mūžizglītību – tālākizglītību un 
neformālo izglītību, kā arī māceklības (apprenticeship) ieviešanu tūrisma un skaistumkopšanas 
nozarēs, turklāt NEP sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm izstrādā efektīvu sistēmu, kas 

ļautu izskaust nekvalitatīvas profesionālās tālākizglītības īstenošanu.”

Darba devēju puse: Latvijas Tūrisma Aģentu un operatoru asociācija, biedrība „Pavāru klubs”, Latvijas 
Viesnīcu un restorānu asociācija, Baltijas SPA asociācija „Baltic SPA Professional”, Latvijas Frizieru asociācija, 

Latvijas frizieru un kosmetologu asociācija, Baltijas Imidža speciālistu asociācija, Latvijas manikīra un 
pedikīra speciālistu apvienība, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācija, biedrība „Latvijas Pirts 

savienība”, SIA „Hotel Jūrmala SPA & Conference Center”, SIA „Liora S.I.”.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība 

LAKRS, Apvienotā frizieru arodbiedrība.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, 
Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Tūrisma attīstības valsts aģentūra.

ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS 
NOZARE UN TĀS 
SASKARNOZARES – ĶĪMIJA, 

FARMĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA, VIDE

Sandra Pfeifere, LBAS nozares konsultante:

„Viens no prioritārajiem NEP uzdevumiem ir ciešas sadarbības veidošana starp darba 
devējiem, darba ņēmējiem un izglītības jomas pārstāvjiem, jo, tikai iesaistot visas 

ieinteresētās puses, ir iespējams izveidot konkurētspējīgu un darba tirgus vajadzībām 
atbilstošu profesionālās izglītības sistēmu. 

Pēc darba devēju pieprasījuma 2012. gadā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un Nodarbinātības 
Valsts aģentūru projekta „Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” ietvaros tika 
izveidota profesionālās tālākizglītības programma „Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija” ar 
iegūstamo kvali�kāciju „Ķīmisko procesu tehniķis”. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 
sadarbībā ar AS „Grindeks” speciālistiem izstrādāja profesionālās izglītības programmu. 
Divu gadu laikā uzņēmumiem SIA „Biolar”, AS „Grindeks”, AS „OlainFarm” un SIA „Tenax” tika 
sagatavoti 86 darbinieki. 
Pēc darba devēja AS „Latvijas Finieris” pieprasījuma tika izstrādāts jauns starpnozaru profesijas 
standarts „Rūpniecisko iekārtu mehāniķis”. Izglītības programmas īstenošanu ir plānots uzsākt 
2015./2016. mācību gadā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.”

Darba devēju puse: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS „Valmieras Stikla šķiedra”, AS „Olainfarm”, 
AS „Grindeks”, Aptieku Attīstības biedrība.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība, AS „OlainFarm” darbinieku arodbiedrība, AS „Valmieras 
Stikla šķiedra” darbinieku arodbiedrība.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Labklājības ministrija.
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Kā es varu iesaistīties NEP?

Kā NEP loceklis 
Par NEP locekli var kļūt ikviens nozares uzņēmuma, darba devēju 
vai darba ņēmēju organizācijas pārstāvis, kas pilnvarots paust 
savas organizācijas viedokli nozares profesionālās izglītības 
jautājumos. 

Kā nozares eksperts
Ja vēlaties paust savu viedokli kādā konkrētā 
jautājumā, kuru izskata NEP, tomēr nevēlaties 
iesaistīties NEP darbībā ilgtermiņā, varat 
pieteikties dalībai NEP aktivitātēs kā attiecīgās 
nozares vai sektora eksperts.

VAI
NEP var jūs deleģēt darbam nozares 
profesionālās izglītības programmu 
akreditācijas un eksaminācijas komisijās, kā 
arī profesiju standartu, profesionālās 
kvali�kācijas prasību, profesionālās izglītības 
programmu un kvali�kācijas eksāmenu satura 
izstrādes ekspertu komisijā. 
 
Lai iesaistītos NEP darbā, sazinieties ar attiecīgās 
NEP sekretariātu. 
Kontakti: www.nozaruekspertupadomes.lv  

Kādas nozares pašlaik ir 
pārstāvētas NEP?

Kopš 2011. gada Eiropas Sociālā fonda projektā „Nozaru 
kvali�kācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, ir izveidotas un aktīvi 
darbojas 12 NEP.

NEP sastāvā līdzdarbojas nozaru darba devēju, darba ņēmēju 
(arodbiedrību) un profesionālās organizācijas, kā arī valsts 
iestāžu, pašvaldību un augstskolu pārstāvji un citi nozaru 
eksperti.
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KOKRŪPNIECĪBA 
(MEŽSAIMNIECĪBA, KOKAPSTRĀDE)

Artūrs Bukonts, LDDK nozares konsultants:

„Sadarbībā ar NEP Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā notika jaunas koncepcijas aprobācija 
praktisko zināšanu pārbaudei kvali�kācijas eksāmenā mēbeļu galdniekiem. Eksperimentālajā 
eksāmenā topošie mēbeļu galdnieki parādīja savas prasmes un zināšanas, izgatavojot dažāda veida 
mēbeļu savienojumus. Tas būtiski atšķīrās no esošās, ļoti laikietilpīgās pieejas, kad visi eksaminējamie 
topošie galdnieki izgatavo vienu un to pašu izstrādājumu. Jaunajiem speciālistiem bija jādemonstrē 
plašs zināšanu klāsts gan par dažādiem mēbeļu ražošanā izmantotajiem plātņu materiāliem, gan 
furnitūru un to iestrādes tehnoloģijām.

Latvijas Meža nozaru arodu biedrības (LMNA) noslēgtās vienošanās par sadarbību (Ogres Valsts 
tehnikums, Aizkraukles arodvidusskola) profesionālās izglītības jomā dod iespēju iepazīties 
tuvāk ar izglītības iestāžu darbības aktualitātēm, konkurētspējīgu darbinieku 
sagatavošanu darba tirgum meža nozarēs. Veiksmīga ir bijusi vairāku nozares ekspertu 
piesaiste profesijas standartu izstrādei (motorzāģa operators, kokapstrādes līniju 
operators, tapsētājs). LMNA Informatīvajās sanāksmēs arodorganizāciju vadītājus 
regulāri informē par nozaru ekspertu padomes darbību. Piedaloties eksaminācijas 
komisiju darbā novērotāju statusā, apmeklējot  profesionālās izglītības izstādes 
Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā, runājot ar profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņiem gūstam tuvāku priekšstatu par stāvokli, problēmām un 
iespējamiem uzlabojumiem profesionālās izglītības jomā.”

Darba devēju puse: Latvijas Kokrūpniecības federācija, asociācijas „Latvijas koks” un 
„Latvijas Mēbeles”, Latvijas Mežizstrādātāju savienība, Meža īpašnieku biedrība, Latvijas 
Amatniecības kamera, SIA „R Grupa”, AS „Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Finieris”, SIA „Meža 
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Koka būvniecības klasteris.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, arodapvienība „Koncerna 
„Latvijas Finieris” arodbiedrība”.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, 
Kultūras ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra.

BŪVNIECĪBA
Ieva Gretere, LBAS nozares konsultante:

„Būvniecības NEP sadarbojas arī ar nozares jauniešu nevalstiskajām organizācijām, 
piemēram, ar Latvijas Celtnieku arodbiedrības jauniešu padomi PILONS. Jauniešu projektā 
„Jauno būvnieku tīkls” piedalījās arī nozares profesionāļi, sniedzot jauniešiem ieskatu nozarē, 
profesijās un jaunā speciālista izaugsmē. 

Kopš Būvniecības NEP darbības uzsākšanas, nozares organizācijām ir uzlabojusies sadarbība ar 
profesionālās izglītības iestādēm, piemēram, Latvijas Celtnieku arodbiedrība ir noslēgusi 
sadarbības līgumus ar 11 profesionālās izglītības iestādēm, septiņas no kurām ir Latvijas Būvnieku 
asociācijas biedri.”

Darba devēju puse: Latvijas Būvnieku asociācija, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas būvinženieru savienība, 
Latvijas Amatniecības kamera, biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Latvijas Namu 
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas 
Ainavu arhitektūras biedrība, SIA „Eko Enerģija Rīga”, SIA „RBSSKALS”, Latvijas Sausās būves un apdares darbu meistaru un 
uzņēmēju biedrība, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra.
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METĀLAPSTRĀDE, 
MAŠĪNBŪVE UN MAŠĪNZINĪBAS

Andis Lejiņš, LDDK nozares konsultants:

„Kā labā prakse NEP darbībā ir minama darba devēju sadarbība ar profesionālās izglītības 
iestādēm, piemēram, divas reizes gadā organizējot nozares pārstāvju dalību karjeras izglītības 
atbalsta izstādēs SKOLA un Tech Industry. Tas potenciālajiem izglītojamajiem ļauj iegūt 
visaptverošu informāciju par nozaru profesijām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.”

Darba devēju puse: Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Auto asociācija, Latvijas Auto virsbūvju 
remontētāju asociācija, Latvijas Amatniecības kamera, SIA „L-ekspresis”, AS „Severstaļlat”, SIA „Peruza”.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, AS „Liepājas Metalurgs” arodbiedrība.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts 
aģentūra.

TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU, 
APĢĒRBU, ĀDAS UN ĀDAS 
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA

Sandra Pfeifere, LBAS nozares konsultante un Ingrīda Šahta, LDDK nozares konsultante: 

„NEP var lepoties ar vairākiem labās prakses piemēriem, kas sekmējuši nozares darba 
devēju, darba ņēmēju un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību, un snieguši nozarei 
labvēlīgu, taustāmu rezultātu. 

Pēc darba devēju pieprasījuma PIKC Valmieras tehnikums sadarbībā ar AS „Valmieras 
stikla šķiedra“ realizē darba vidē balstītu izglītības programmu „Tekstīliju ražošanas un 
izgatavošanas speciālists”, savukārt, sadarbojoties ar Liepājas Valsts tehnikumu (LVT), 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) �liāli Liepājā un Latvijas Veļas ražotāju 
asociāciju, kā arī iesaistot Liepājas uzņēmumu darbiniekus, tika izveidota 
tālākizglītības programma „Šūšanas iekārtu operators” un apmācīti tekstilnozares 
uzņēmumiem tik ļoti vajadzīgie speciālisti. 

Līdzīga izglītības programma kvali�kācijai „Šūšanas iekārtu operators” tika izveidota 
arī Ogrē, sadarbojoties Ogres tehnikumam (OT) un SIA „Ogres trikotāža”. Šīs 
izglītības programmas īstenošana ir īpaša ar to, ka praktiskās mācības notika 
uzņēmumā, kur izglītojamie jau mācību procesa laikā OT pedagogu pavadībā 
mācījās strādāt savā nākamajā darbavietā. Kopumā abās programmas pēc darba 
devēju pieprasījuma tika apmācīti 70 bezdarbnieki, kam pēc sekmīgas 
profesionālās kvali�kācijas eksāmenu nokārtošanas tika garantēta darbavieta 
uzņēmumos.”

Darba devēju puse: Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas Veļas ražotāju 
asociācija, SIA „Burdas salons”, SIA „Daiļrade RC”, Latvijas Drēbnieku biedrība, Latvijas Amatniecības 
kameras Kurpnieku biedrība.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība, Apvienotā AS „Lauma Fabrics” 
arodorganizācija, AS „Valmieras Stikla šķiedra’’ darbinieku arodbiedrība. 
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, 
Kultūras ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra.
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KOKRŪPNIECĪBA 
(MEŽSAIMNIECĪBA, KOKAPSTRĀDE)

Artūrs Bukonts, LDDK nozares konsultants:

„Sadarbībā ar NEP Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā notika jaunas koncepcijas aprobācija 
praktisko zināšanu pārbaudei kvali�kācijas eksāmenā mēbeļu galdniekiem. Eksperimentālajā 
eksāmenā topošie mēbeļu galdnieki parādīja savas prasmes un zināšanas, izgatavojot dažāda veida 
mēbeļu savienojumus. Tas būtiski atšķīrās no esošās, ļoti laikietilpīgās pieejas, kad visi eksaminējamie 
topošie galdnieki izgatavo vienu un to pašu izstrādājumu. Jaunajiem speciālistiem bija jādemonstrē 
plašs zināšanu klāsts gan par dažādiem mēbeļu ražošanā izmantotajiem plātņu materiāliem, gan 
furnitūru un to iestrādes tehnoloģijām.

Latvijas Meža nozaru arodu biedrības (LMNA) noslēgtās vienošanās par sadarbību (Ogres Valsts 
tehnikums, Aizkraukles arodvidusskola) profesionālās izglītības jomā dod iespēju iepazīties 
tuvāk ar izglītības iestāžu darbības aktualitātēm, konkurētspējīgu darbinieku 
sagatavošanu darba tirgum meža nozarēs. Veiksmīga ir bijusi vairāku nozares ekspertu 
piesaiste profesijas standartu izstrādei (motorzāģa operators, kokapstrādes līniju 
operators, tapsētājs). LMNA Informatīvajās sanāksmēs arodorganizāciju vadītājus 
regulāri informē par nozaru ekspertu padomes darbību. Piedaloties eksaminācijas 
komisiju darbā novērotāju statusā, apmeklējot  profesionālās izglītības izstādes 
Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā, runājot ar profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņiem gūstam tuvāku priekšstatu par stāvokli, problēmām un 
iespējamiem uzlabojumiem profesionālās izglītības jomā.”

Darba devēju puse: Latvijas Kokrūpniecības federācija, asociācijas „Latvijas koks” un 
„Latvijas Mēbeles”, Latvijas Mežizstrādātāju savienība, Meža īpašnieku biedrība, Latvijas 
Amatniecības kamera, SIA „R Grupa”, AS „Latvijas valsts meži”, AS „Latvijas Finieris”, SIA „Meža 
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Koka būvniecības klasteris.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, arodapvienība „Koncerna 
„Latvijas Finieris” arodbiedrība”.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, 
Kultūras ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra.

BŪVNIECĪBA
Ieva Gretere, LBAS nozares konsultante:

„Būvniecības NEP sadarbojas arī ar nozares jauniešu nevalstiskajām organizācijām, 
piemēram, ar Latvijas Celtnieku arodbiedrības jauniešu padomi PILONS. Jauniešu projektā 
„Jauno būvnieku tīkls” piedalījās arī nozares profesionāļi, sniedzot jauniešiem ieskatu nozarē, 
profesijās un jaunā speciālista izaugsmē. 

Kopš Būvniecības NEP darbības uzsākšanas, nozares organizācijām ir uzlabojusies sadarbība ar 
profesionālās izglītības iestādēm, piemēram, Latvijas Celtnieku arodbiedrība ir noslēgusi 
sadarbības līgumus ar 11 profesionālās izglītības iestādēm, septiņas no kurām ir Latvijas Būvnieku 
asociācijas biedri.”

Darba devēju puse: Latvijas Būvnieku asociācija, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas būvinženieru savienība, 
Latvijas Amatniecības kamera, biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”, Latvijas Dzelzceļnieku biedrība, Latvijas Namu 
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas 
Ainavu arhitektūras biedrība, SIA „Eko Enerģija Rīga”, SIA „RBSSKALS”, Latvijas Sausās būves un apdares darbu meistaru un 
uzņēmēju biedrība, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA, FINANSES, 
GRĀMATVEDĪBA, ADMINISTRĒŠANA 
(VAIRUMTIRDZNIECĪBA, 
MAZUMTIRDZNIECĪBA UN KOMERCZINĪBAS)

Anita Čapkovska, LBAS nozares konsultante:

„NEP organizētās tikšanās ar tiem jauniešiem reģionos, kas interesējas par nozares 
profesijām komerczinībās, vairumtirdzniecībā un  mazumtirdzniecībā, sniedza iespēju 

NEP ne tikai informēt viņus par aktuālajām tendencēm nozares darba tirgū, nozares 
vadošajiem uzņēmumiem un organizācijām, nozares pamatprofesijām un NEP darbu 

saistībā ar izglītību, bet ļāva noskaidrot arī tos jautājumus, kuri NEP būtu risināmi 
saistībā ar darba devēju iesaisti kvalitatīvā prakšu nodrošināšanā, profesionālās 

izglītības programmu satura pilnveidi un nozares kvali�kāciju struktūras 
regulāru aktualizāciju, ievērtējot arī darba tirgus reģionālās atšķirības.”

Darba devēju puse: Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, Latvijas Profesionālo sekretāru un 
biroja vadītāju asociācija, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, Latvijas Personāla 
vadīšanas asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Namu 
pārvaldnieku ģildes nodibinājums, Latvijas Tirgotāju asociācija, Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments, SIA „Biznesa kompetences centrs”, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu 
asociācija, Latvijas Biznesa drošības asociācija, Drošības nozares kompāniju asociācija.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība, SIA ,,Rīgas centra 
apsaimniekotājs” arodorganizācija, SIA ,,Madonas patērētāju biedrība” arodorganizācija, Latvijas 

Apsardzes Nozares Darbinieku Arodbiedrība, SIA ,,Rimi Latvia” darbinieku arodorganizācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts 

aģentūra, Labklājības ministrija, Latvijas Universitāte.

ELEKTRONISKO UN OPTISKO 
IEKĀRTU RAŽOŠANA, INFORMĀCIJAS 

UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Ligita Brahmane,  LBAS nozares konsultante:

„NEP ir laba platforma nozares ciešai sadarbībai ar profesionālās izglītības iestādēm, piemēram, 
Ogres un Jelgavas tehnikumiem. Ļoti pozitīvi vērtējama NEP ekspertu darbība tehnikumu 
padomēs, kas veicina šo profesionālās izglītības iestāžu tālāko attīstību un sekmē to 
izglītojamo veiksmīgāku iekļaušanu darba tirgū.”

Darba devēju puse: Latvijas Telekomunikāciju asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
asociācija, SIA „Lattelecom”, SIA „Komerccentrs Dati grupa”, SIA „ITH Group”, kā arī Latvijas Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociācija, AS „SAF Tehnika”, SIA „Hanzas Elektronika”.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, SIA „Lattelecom” un SIA „Lattelecom Technology” 
arodorganizācija, SIA „Tieto Latvia” arodorganizācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija.

9

ENERĢĒTIKA

Māris - Valdis Kalniņš, LDDK nozares konsultants: 

„NEP veic nepārtrauktu nozares attīstības tendenču analīzi, un kopā ar AS „Latvenergo” 
vadību ir izveidoti ieteikumi par prakses vietu nodrošināšanu enerģētikas uzņēmumos, 
kas ir ieviesti dzīvē jau 2014. gadā. 
Ar NEP atbalstu enerģētikas nozares profesionālās izglītības iestāžu 
izglītojamie jau otro gadu piedalās starptautiskos profesionālās 
meistarības konkursos Euroskills un Worldskills.”

Darba devēju puse: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, 
AS „Sadales tīkls” mācību centrs, AS „Latvenergo”, AS „Latvijas gāze”, AS „Rīgas 
siltums”, SIA „Latvijas Energoceltnieks”, SIA „Empower”.
Darba ņēmēju puse: Latvijas arodbiedrība „Enerģija”, Augstsprieguma 
tīkla arodorganizācija, Arodorganizācija „Kaskāde”, AS „Rīgas siltums” 
arodorganizācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, 
Labklājības ministrija.

Ieva Freiborne, LBAS nozares konsultante: 

„NEP ietvaros ir izveidots ciešs kontakts ar 
profesionālajām izglītības iestādēm. Izglītības iestāžu 
apmeklējumu laikā notika arī vizītes reģionālajos 
uzņēmumos un zemnieku saimniecībās, kurās tiek 
nodrošinātas prakses izglītojamajiem. Ir izveidota atgriezeniskā 
saite ar profesionālās izglītības iestāžu vadību un organizētas 
diskusijas ar izglītības iestāžu vadītājiem par nozares profesionālās 
izglītības prestiža celšanu.”

Darba devēju puse: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas Pārtikas 
uzņēmumu federācija, Latvijas Biškopības biedrība, Latvijas Vēžu un zivju audzētāju 
asociācija, Latvijas Zemnieku federācija, Latvijas Zivrūpnieku savienība, Latvijas 
Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija, Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība, 
Latvijas Maiznieku biedrība, Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija, Latvijas 
Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociācija, Zemnieku saeima, Latvijas 
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība, 
AS „Cēsu alus” arodorganizācija, AS „Brīvais Vilnis” arodorganizācija, AS „Aldaris” 
arodorganizācija, Latvijas Lauku sieviešu asociācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Nodarbinātības 
valsts aģentūra, Labklājības ministrija.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA, FINANSES, 
GRĀMATVEDĪBA, ADMINISTRĒŠANA 
(VAIRUMTIRDZNIECĪBA, 
MAZUMTIRDZNIECĪBA UN KOMERCZINĪBAS)

Anita Čapkovska, LBAS nozares konsultante:

„NEP organizētās tikšanās ar tiem jauniešiem reģionos, kas interesējas par nozares 
profesijām komerczinībās, vairumtirdzniecībā un  mazumtirdzniecībā, sniedza iespēju 

NEP ne tikai informēt viņus par aktuālajām tendencēm nozares darba tirgū, nozares 
vadošajiem uzņēmumiem un organizācijām, nozares pamatprofesijām un NEP darbu 

saistībā ar izglītību, bet ļāva noskaidrot arī tos jautājumus, kuri NEP būtu risināmi 
saistībā ar darba devēju iesaisti kvalitatīvā prakšu nodrošināšanā, profesionālās 

izglītības programmu satura pilnveidi un nozares kvali�kāciju struktūras 
regulāru aktualizāciju, ievērtējot arī darba tirgus reģionālās atšķirības.”

Darba devēju puse: Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, Latvijas Profesionālo sekretāru un 
biroja vadītāju asociācija, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, Latvijas Personāla 
vadīšanas asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Namu 
pārvaldnieku ģildes nodibinājums, Latvijas Tirgotāju asociācija, Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments, SIA „Biznesa kompetences centrs”, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu 
asociācija, Latvijas Biznesa drošības asociācija, Drošības nozares kompāniju asociācija.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība, SIA ,,Rīgas centra 
apsaimniekotājs” arodorganizācija, SIA ,,Madonas patērētāju biedrība” arodorganizācija, Latvijas 

Apsardzes Nozares Darbinieku Arodbiedrība, SIA ,,Rimi Latvia” darbinieku arodorganizācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Nodarbinātības valsts 

aģentūra, Labklājības ministrija, Latvijas Universitāte.

ELEKTRONISKO UN OPTISKO 
IEKĀRTU RAŽOŠANA, INFORMĀCIJAS 

UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Ligita Brahmane,  LBAS nozares konsultante:

„NEP ir laba platforma nozares ciešai sadarbībai ar profesionālās izglītības iestādēm, piemēram, 
Ogres un Jelgavas tehnikumiem. Ļoti pozitīvi vērtējama NEP ekspertu darbība tehnikumu 
padomēs, kas veicina šo profesionālās izglītības iestāžu tālāko attīstību un sekmē to 
izglītojamo veiksmīgāku iekļaušanu darba tirgū.”

Darba devēju puse: Latvijas Telekomunikāciju asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
asociācija, SIA „Lattelecom”, SIA „Komerccentrs Dati grupa”, SIA „ITH Group”, kā arī Latvijas Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociācija, AS „SAF Tehnika”, SIA „Hanzas Elektronika”.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, SIA „Lattelecom” un SIA „Lattelecom Technology” 
arodorganizācija, SIA „Tieto Latvia” arodorganizācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija.
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Kontaktinformācija:

Latvijas Darba devēju konfederācija
Baznīcas iela 25–3, Rīga, LV–1010
Tālrunis +371 67225162
Fakss +371 67224469
E-pasts lddk@lddk.lv

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV–1001
Tālrunis +371 67270351, +371 67035960
Fakss +371 67276649
E-pasts lbas@lbas.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Republikas laukums 2, 523. birojs, Rīga, LV–1050
Tālrunis   +371 67027274
Mob. tālr. +371 26311133
Fakss   +371 67027243

POLIGRĀFIJA UN IZDEVĒJDARBĪBA, 
PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU 
RAŽOŠANA UN DATORDIZAINS

Aldis Misēvičs, LBAS nozares konsultants:

„Pateicoties NEP, ir paplašinājušās darba devēju un darba ņēmēju organizāciju sadarbības iespējas. 
Līdzdarbošanās NEP ir sekmējusi arī nozares arodbiedrības izaugsmi un veicinājusi publiskā tēla attīstību
Viens no daudzajiem NEP devumiem nozarei ir izstrādātie profesiju standarti profesijām „Poligrā�jas 
ražošanas tehniķis”, „Ofseta iespiedējs”, „Ofseta iespiedēja palīgs”, „Iespieddarbu apstrādes speciālists”, 
„Tekstu ievadītājs”, „Grāmatsējējs”, kā arī veiktā poligrā�jas un izdevējdarbības, papīra un papīra 
izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares izpēte. 
Tika apzināta un apkopota informācija par prakšu vietām nozares uzņēmumos, un tieši šīs nozares 
uzņēmumi ir vieni no aktīvākajiem darba vidē balstītu mācību īstenošanā.”

Darba devēju puse: Latvijas Poligrā�jas uzņēmumu asociācija, Latvijas Iepakojuma asociācija, Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācija, Latvijas Grāmatnieku ģilde, SIA „Livonia print”, SIA „Jelgavas tipogrā�ja”, Izdevniecība 
„Zvaigzne ABC”, SIA „PAPYRUS”, SIA „LABIINK”, Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Fotogrāfu savienība.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Poligrā�jas nozares arodbiedrība, AS „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrība, 
SIA „Austra Pak” darbinieku arodbiedrība.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs (VISC); Ekonomikas ministrija, Kultūras 
ministrija, Labklājības ministrija, Rīgas Amatniecības vidusskola, PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Poligrā�jas centrs. 

TRANSPORTS UN LOĢISTIKA
Jānis Pumpiņš, LBAS nozares konsultants:

„NEP ir spējusi apvienot visus lielākos nozarē iesaistītos sociālos partnerus (valsts pusi, 
darba devējus un darba ņēmējus), lai sekmētu nozares profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu. Nozīmīgākais labās prakses piemērs ir darba 
vidē balstīto mācību programmas izveide profesijai „Loģistikas darbinieks”, kurā aktīvu 
darbību ņēma Transporta un loģistikas NEP pārstāvji.”

Darba devēju puse: VAS „Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Kuģu un kapteiņu asociācija, Latvijas Ceļinieku 
asociācija, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas 
asociācija, Latvijas Loģistikas asociācija, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija, „Baltijas 
asociācija–Transports un loģistika”, VAS „Latvijas Pasts”, biedrība „Autopārvadātāju asociācija „Latvijas 
auto” ”, Latvijas dzelzceļa nozares darba devēju organizācija, SIA „Jysk Linne`n Furniture”, Latvijas 
Dzelzceļnieku biedrība.
Darba ņēmēju puse: Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, Latvijas Pasta 
arodbiedrība, Latvijas Tirdzniecības �otes jūrnieku arodbiedrība, Latvijas Aviācijas darbinieku 
arodbiedrība, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, 
AS „Nordeka” arodorganizācija, Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija, AS „Liepājas osta 
LM” arodorganizācija.
Valsts puse: Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Labklājības 
ministrija, VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Latvijas Jūras administrācija”.
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Kontaktinformācija:

Latvijas Darba devēju konfederācija
Baznīcas iela 25–3, Rīga, LV–1010
Tālrunis +371 67225162
Fakss +371 67224469
E-pasts lddk@lddk.lv

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV–1001
Tālrunis +371 67270351, +371 67035960
Fakss +371 67276649
E-pasts lbas@lbas.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Republikas laukums 2, 523. birojs, Rīga, LV–1050
Tālrunis   +371 67027274
Mob. tālr. +371 26311133
Fakss   +371 67027243
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