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NEP darbība 2011. gadā

E LE KTR O NIS KO UN O P TIS KO IE KĀR TU
R AŽO Š ANAS /eIKT NE P sastāvs:
Darba devēju pus e:
Latvijas Telekomunikāciju asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un tās organizāciju pārstāvji no Latvijas
Universitātes,, S IA”Lattelecom”, AS „E xigen S ervices”, S IA „Komerccentrs D ati
grupa”, S IA ”ITH G roup”, kā arī Latvijas E lektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācija (Letera) un tās organizāciju pārs tāvji no AS ”S AF
Tehnika” un S IA „Hanzas E lektronika”.

Darba ņēmēju pus e:
Latvijas s akaru darbinieku arodbiedrība un tās arodorganizāciju pārstāvji no S IA
„Lattelecom”, S IA ”Lattelecom Technology”, Tieto Latvia.

Vals ts pus e:
E konomikas ministrija, S atiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura
centrs.

eIK T NEP nozares s ektori (pēc Nace 2 red.):
(26) D atoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
(27.12) E lektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
(27.3) Vadu un instalāciju ierīču ražošana
(27.51) E lektriskās sadzīves aparatūras ražošana
(42.22) E lektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
(46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
(47.4) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
(58.21) D atorspēļu tiražēšana
(58.29) C itu programmatūru tiražēšana
(61) Telekomunikācija
(62) D atorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās tiesības
(63.11) D atu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
(63.12) Interneta portālu darbība
(71.20) Tehniskā pārbaude un analīze
(77.33) Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
(72.1) P ētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnē
(80.20) D rošības sistēmu pakalpojumi
(82.20) Informācijas zvanu centru darbība
(85.60) Izglītības atbalsta pakalpojumi
(95.1) D atoru un sakaru iekārtu remonts
(95.21) S adzīves elektronisko iekārtu remonts
(95.22) M ājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts (veļasmašīnas, plītis,
ledusskapji)

eIK T NEP pārs tāv š ādas g rupas un kopas pēc
izg lītības klas ifikācijas :
• 481 Datorzinātnes
–
–
–
–

481
481
481
481

01
02
03
04

D atorsistēmas
D atorsistēmu un datortīklu administrēšana
P rogrammēšana
D atortīklu administrēšana

• 482 Datoru lietoš ana
– 482 00 D atoru lietošana

• 523 Elektronika un automātika
–
–
–
–
–

523
523
523
523
523

01
02
03
04
05

Automātika un datortehnika
E lektronika
Telekomunikācijas
D atortehnikas remonts
Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas

eIK T NEP darbības rezultāti 2011. g adā
NEP izveide
 Izveidota eIKT NE P
 Izstrādāts eIKT NE P nolikums (mērķi, uzdevumi, darbības prioritātes)
 Notikušas 5 eIKT NE P sanāksmes
Nozaru izpēte
 S askaņoti NAC E 2.red.sektori nozaru izpētes pētījumam
 Nodrošināts nozares izpētes anketēš anas pilotprojekts
Ārpus formālās izg lītības ieg ūto zināš anu, pras mju un kompetenču
novērtēš anas un atzīš anas s is tēmas aprobācija

Aprobācijai pieteikti 15
kandidāti datorsistēmu
tehniķa,
telekomunikāciju tehniķa un klientu apkalpošanas speciālista
kvalifikācijās
Nozares prakš u vietu piedāvājums /piepras ījums
 Apkopota informācija par pieejamo prakšu vietu skaitu uzņēmumos un
praktikantu skaitu profesionālās izglītības centros 2011./2012. m. g.

eIK T NEP plānotie darbības virzieni 2012.
g adā
 Nozares izpētes proces a atbalsts
 P rofesiju standartu izstrāde/pilnveide
 P rakses metodikas izveide
 Nozares aktualitātes
 NE P legalizācija (juridiskā statusa iegūš ana)
 NE P tēla attīstība
 NE P darbības rezultāts - nodrošināts finanšu avots NE P ilgtermiņa darbībai
 NE P sastāva regulāra aktualizācija
 Nozares ekspertu D B izveide
 P ārņemt labāko starptautisko pieredzi NE P veiksmīgai darbībai Latvijā

E LE KTR O NIS KO UN O P TIS KO IE KĀR TU
R AŽO Š ANAS /eIKT nozares konsultanti
eIK T NEP s ekretariāts :
Nozaru kons ultants darba devēju s atura jautājumos (LDDK )
Ieva E rele
tālr.: 26594141, e-pasts: ieva.erele@ gmail.com
Nozaru kons ultants darba ņēmēju s atura jautājumos (LB AS )
Kaspars S trauts
tālr.: 67224436, 29143248, e-pasts:kaspars.strauts@ lbas.lv
Nozaru kons ultants profes ionālās izg lītības s atura jautājumos (VIS C )
Helga Kaukule
tālr.: 67220780, e-pasts: helga.kaukule@ visc.gov.lv

