Eiropas Sociālā fonda projekts
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

Būvniecības nozares ekspertu padomes (Būvniecības NEP) sanāksmju darba plāns 2012.gada I pusgadam
JANVĀRIS
Datums

Darba grupas tikšanās tēmas/uzdevumi

Ziņotājs

Darba grupas sastāvs

DARBA
GRUPA

17.01.12.

DARBA
GRUPA

24.01.12.

LAK
priekšlikumu
izskatīšana
par Armands Liede - Latvijas Amatniecības kameras A.Liede;
profesionālās kvalifikācijas nepieciešamību pārstāvis; Latvijas Jumiķu apvienības valdes loceklis
N.Grīnbergs;
veicot darbus un piedaloties iepirkumos
Z.Brunavs;
H.Endriksone;
R.Špade;
J.Gužāns
Īrisa Simanoviča, Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība.
PS ekspertīze: Būvniecības un ēku
I.Geipele;
pārvaldīšanas tāmju inženiera profesijas
H.Endriksone;
standarts
J.Kļaviņš;
Ģ.Beikmanis;
Jānis Kļaviņš, Būvmateriālu ražotāju asociācija, A/S LODE
PS ekspertīze: Ilgtspējīgas būvniecības
R.Špāde;
Ražošanas attīstības un tehnoloģijas direktors;
projektu vadības inženiera profesijas standarts
M.Zakutajevs;
O.Caune;
J.Gužāns:

Pieaicinātās personas:
Z.Sauka;
V.Gēme;
M.Kučinskis;
A.Salmiņš;
D.Gaile

FEBRUĀRIS
DARBA
GRUPA

Datums
02.02.12.

Darba grupas tikšanās tēmas/uzdevumi
Ziņotājs
Būvniecības nozares uzņēmumu aptaujas Līga Indriksone - SIA „Ernst&Young Baltic” konsultante
rezultātu izskatīšana un diskusija par nozares
profesijām,
kvalifikāciju
struktūras
sagatavošanai.

Darba grupas sastāvs
N.Grīnbergs;
Z.Brunavs;
H.Endriksone;
L.Jākobsons
J.Kļaviņš
Ģ.Beikmanis
S.Miklašēvica
A.Broks
I.Indriksone

R.Špade;
J.Gužāns;
O.Caune;
V.Līnis;
I.Geipele

SANĀKSME

Datums
09.02.12.

Sanāksmē izskatāmie jautājumi
„Nozaru ekspertu padomes loma profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā (ekspertu deleģēšana)” un
„Izdevumu atmaksas procedūra personām, kurām ir veikta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto
profesionālo kompetenču novērtēšana”.

Ziņotājs
Kristīne Strūberga Izglītības
Kvalitātes
Valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas
departamenta direktore

Informācija par būvniecības likuma jaunās redakcijas izstrādi (t.sk.
darbību).

Latvijas Būvniecības padomes

Ilze Oša - Ekonomikas
ministrijas Būvniecības un
mājokļu politikas
departamenta direktore
AS „RBSSkals” prezentācija „PRIEKŠLIKUMI KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS IZVEIDEI Edgars Štrauss – AS
BŪVNIECĪBAS NOZARĒ”.
„RBSSkals” valdes
loceklis
Būvniecības sektora bezdarbnieku apjoms, apmācību kvalitāte (bezdarbnieku vērtējums par apmācību Eva Lossāneatbilstību darba devēju prasībām, darbā iekārtošanās rādītāji, NVA apmācību īstenotāju kontroles Nodarbinātības valsts
mehānisms un kontroles rezultāti), ESF projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”. aģentūra
Pakalpojumu
departamenta Apmācību
nodaļas vadītāja
Lēmumu pieņemšana:
1. Latvijas namu pārvaldnieku ģildes priekšlikumu virzība izpildei;
1. B.Pļaviņa
2. Profesiju Standartu apstiprināšana: Būvniecības un ēku pārvaldīšanas tāmju inženiera profesijas
Latvijas
namu
standarts un Ilgtspējīgas būvniecības projektu vadības inženiera profesijas standarts.
pārvaldnieku
ģildes
valdes
locekle;
2. I.Geipele Latvijas
namu
pārvaldnieku
ģildes
valdes
locekle
un
H.Endriksone
Latvijas
Būvinženieru
savienības
priekšsēdētaja
vietniece

Diskusijas un jautājumi.
Par nākamās Būvniecības NEP tikšanās darba kārtību.

MARTS
DARBA
GRUPA

Datums
08.03.12.

Darba grupas tikšanās tēmas/uzdevumi
Ziņotājs
Dizaineru savienības priekšlikumi par interjera Andrejs Broks – Dizaineru savienības valdes loceklis
dizainera atbilstību būvniecības nozarei.

Darba grupas sastāvs
A.Irbīte;
N.Grīnbergs;
H.Endriksone;
L.Jēkobsons;
S.Miklašēvica;
J.Gužāns
R.Špāde;
M.Zakutajevs;
I.Buligina
Helga Kaukule – Būvniecības nozares konsultante O.Caune;
profesionālās izglītības satura jautājumos.
H.Endriksone;
A.Veinbergs;
Z.Brunavs;
I.Buligina;
V.Līnis;
A.Liede

15.03.12.

Profesiju standartu aktualizācijas priekšlikumi

APRĪLIS
SANĀKSME

Datums
12.04.12.

Sanāksmē izskatāmie jautājumi
Būvniecības nozares izpētes profesionālās izglītības vajadzībām rezultātu prezentēšana.
Profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības projektu ieviešana (projektu statuss, problēmas,

Ziņotājs
SIA
„Ernst&Young
Baltic” pārstavis
IZM pārstāvis

veiksmes piemēri, turpmākie plāni).*
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācijas un norises process un nozaru pārstāvju VISC
līdzdalība tajā.
(R.Ančupāne)
Informācija par PIKC:*
Rietumzemgales PIKC Jelgavas amatniecības vidusskolas darbību;
Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” darbību;
Lēmumu pieņemšana:
1. Darba grupu padarītais
Iepriekšējā Būvniecības NEP sanāksmē izvirzīts jautājums (pēc nepieciešamības)*.
Diskusijas un jautājumi.
Par nākamās Būvniecības NEP tikšanās darba kārtību.

pārstāvis

MAIJS
DARBA
GRUPA

Datums
10.05.12.

Darba grupas tikšanās tēmas/uzdevumi
Ziņotājs
Darba drošības un darba likumdošanas, kas Māris Dambis – LCA pārstāvis
saistīti ar izglītību, izmaiņu priekšlikumi.

Darba grupas sastāvs
N.Grīnbergs;
J.Kļaviņš;
H.Endriksone;
O.Caune;
Z.Brunovs;
J.Gužāns;
V.Līnis

Darba grupa (pēc nepieciešamības)

JŪNIJS
SANĀKSME

Datums
14.06.12.

Sanāksmē izskatāmie jautājumi
Ziņotājs
Darba drošības apmācības nozīme profesionālās izglītības iestādēs. Drošas darba vides veicināšana, sākot LDDK un/vai
no profesijas izvēles, uzņemšanas skolās, droša mācību procesa organizēšanas un prakšu nodrošināšanas, pārstāvis

LBAS

līdz pat darbam uzņēmumā. Projekta "Droša skola-drošs darbs" aktivitāšu „Droša skola 2012” un „Drošs
uzņēmums 2012” rezultāti.*
Informācija par konkursu jauniešiem „Profs”.
LBAS pārstāvis
Informācija par Latvijas gada konkursu „Jaunais profesionālis”*
VIAA pārstāvis
Informācija un pieredzes paušana par profesionālās meistarības konkursu Worldskills un EuroSkills VIAA pārstāvis
Competition 2012.*
Lēmumu pieņemšana:
1. Darba grupu padarītais
Iepriekšējā Būvniecības NEP sanāksmē izvirzīts jautājums (pēc nepieciešamības)*.
Diskusijas un jautājumi.
Par nākamās Būvniecības NEP tikšanās darba kārtību.
*iespējamās tēmas - aicināt pārstāvjus no atšķirīgiem sektoriem, organizācijām vai uzņēmumiem prezentēt informāciju par iesaisti izglītībā, iekšējām apmācības sistēmām, par nozares
profesionālās meistarības konkursiem;
* sanāksmes tiks plānotas katra otrā mēneša otrajā ceturtdienā. Darba grupas tiekas pēc izskatāmo jautājumu nepieciešamības.

