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TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU ĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS NOZARES EKSPERTU
PADOMES SĒŽU DARBA PLĀNS 2012. GADAM
Galvenie uzdevumi

Svarīgākās darbības uzdevumu
īstenošanai

Dalība nozares
kvalifikācijas struktūras
izstrādē, sadarbībā ar
nozares pētniekiem
Nozares vajadzību
identificēšana par
nepieciešamajām
profesionālās izglītības
programmām

Nozares izpētes starprezultātu
izvērtēšana un papildināšana,
sadarbībā ar nozares pētniekiem
piesaistot NEP locekļus
NEP locekļi informē nozaru
konsultantus par nepieciešamo
profesionālās izglītības programmu
izstrādi atbilstoši nozares
vajadzībām

janvāris

janvāris –
Izstrādātas nozarē
Valmieras Stikla nepieciešamās profesionālās
šķiedra AS un
izglītības programmas
tālāk pēc
nepieciešamības

Nozaru
konsultanti

NEP sanāksmju plāna
2012.gadam izstrāde

NEP sanāksmju plānu 2012.gadam
izveidošana, atbilstoši NEP
sanāksmju vadlīnijām un NEP
darba plānu vadlīnijām

janvāris

Nozaru
konsultanti

Iepriekšējā NEP sanāksmē
izvirzīts jautājums vai
jautājums saskaņā ar NEP
darba plānu (pēc
nepieciešamības).
NEP sanāksmju plāna

Darbības rezultāti un
rezultatīvie rādītāji

Izpildes
termiņš

Papildināti nozares izpētes
starprezultāti un nozares
kvalifikāciju struktūras

Izstrādāts NEP sanāksmju
plāns 2012. gadam

Atbildīgie

Nozaru
konsultanti

janvāris

Elektroniska NEP sanāksmju plānu

februāris

Apstiprināts NEP sanāksmju Nozaru
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2012.gadam apstiprināšana

Piesaistīt atbilstošākos
ekspertus akreditācijas
komisijās izglītības
kvalitātes novērtēšanā

Akreditācijas komisiju
ekspertu virzīšana
izglītošana
Nozares ekspertu piesaiste
profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu komisijas locekļu
saraksta papildināšanai
Datus par nozares
darbaspēka piedāvājumu un
pieprasījumu aktualizēšana

2012.gadam saskaņošana ar NEP
locekļiem.
NEP sanāksmju plāna iesniegšana
nacionālajiem koordinatoriem
Izvērtēt un apstiprināt akreditācijas
ekspertu kritērijus NEP
Apzināt un izvērtēt akreditācijas
ekspertus atbilstoši apstiprinātajiem
akreditācijas komisijas ekspertu
kritērijiem un NEP viedoklim
NEP apkopo piesaistītos
akreditācijas ekspertus un virza uz
IKVD apmācībām
Profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu komisiju saraksta
papildināšana ar nozares
ekspertiem
Pēc vienota ietvara aktualizēt
pētījumu, apkopot datus par
nozares darbaspēka vajadzībām:
1)Apkopot datus par nozares
darbaspēka pieprasījumu
(uzņēmumu aptaujas par
nepieciešamajiem speciālistiem,
vakanču reģistra analīze)
profesionālo kvalifikāciju un
reģionālajā griezumā

Iepriekšējā NEP sanāksmē
izvirzīts jautājums vai
jautājums saskaņā ar NEP
darba plānu (pēc
nepieciešamības).
Pieprasījuma profesionālajai Izvērtēts nozares darba spēka
izglītībai apkopošana un
pieprasījuma vajadzības un

plāns 2012.gadam

konsultanti

Apstiprināti akreditācijas
ekspertu kritēriji un
iesniegti Izglītības kvalitātes
valsts dienestam
Saskaņots akreditācijas
komisiju ekspertu saraksts
nozarē
Apmācīti nozares
akreditācijas eksperti

Nozaru
konsultanti

februāris

Pilnveidoti nozaru ekspertu
saraksti

M.Dukurs;
Nozaru
konsultanti

Februāris ( reizi
gadā kad plāno
uzņemšanu)

Izvērtēts un izveidots datu
apkopojums par nozares
darbaspēka pieprasījumu un
piedāvājumu

Nozaru
konsultanti

marts

Izvērtēta profesionālās
izglītības iestāžu

Nozaru
konsultanti

februāris

februāris
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Nozaru
konsultanti

izvērtēšana - Audzēkņu
uzņemšanas plāna IZM
padotības profesionālās
izglītības iestādēs un
pašvaldību dibinātās
izglītības iestādēs (valsts
budžeta finansētās vietās;
ESF finansētās
programmās) analīze
Izglītotāju informēšana par
darba devēju apmierinātību
ar izglītības iestāžu
absolventu iegūto zināšanu,
prasmju un attieksmju
atbilstību darba tirgus
prasībām

Nozaru kvalifikācijas
struktūras pārskatīšana
sadarbībā ar NEP locekļiem

sagatavot priekšlikumus audzēkņu
uzņemšanas plānam
Izvērtēt audzēkņu uzņemšanas
plānu NEP
Nosūtīt NEP izvērtēto audzēkņu
uzņemšanas plānu nacionālām
koordinatorēm
Definēt darba tirgus vajadzības un
izstrādāt ieteikumus profesionālās
izglītības programmu
pilnveidošanai
Piesaistīt profesionālās izglītības
iestāžu pārstāvjus, lai sniegtu
informāciju par īstenotajām
izglītības programmām, sadarbību
ar darba devējiem, audzēkņu
prakses nodrošinājumu, nākotnes
plāniem profesionālās izglītības
iestādēs un īstenotajās programmās
Informēt NEP par Nozares izpētes
un ekspertīzes rezultātiem

uzņemšanas plāna atbilstība
darba tirgus prasībām

marts

Izanalizēta audzēkņu un
absolventu iegūto zināšanu,
prasmju un attieksmju
atbilstība darba tirgus
prasībām

Pieaicinātas
attiecīgais darba
devēju un
profesionālās
izglītības iestāžu
pārstāvji

marts

Izveidota nozaru
kvalifikāciju struktūra
(noteiktas pamatprofesijas,
saistītās profesijas un
specializācijas) atbilstoši
darba tirgus prasībām

Nozaru
konsultanti

NEP juridiskā statusa
noteikšana

M.Skļara;
I.Šīna;

Iepriekšējā NEP sanāksmē
izvirzīts jautājums vai
jautājums saskaņā ar NEP
darba plānu (pēc
nepieciešamības).

marts

Priekšlikumu normatīvajiem Piesaistīt NEP locekļus un nozaru
aktiem NEP
konsultantus starpnozaru darba

jūnijs - Pēc
nepieciešamības
-3-

institucionalizācijai
izstrādāšana. Starpnozaru
darba grupas darbības
nodrošināšana
Nozares pārstāvju
informēšana par profesijas
standartu vai profesionālās
kvalifikācijas pamatprasību
izstrādi

Profesijas standartu vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasību saskaņošana
NEP
Iepriekšējā NEP sanāksmē
izvirzīts jautājums vai
jautājums saskaņā ar NEP
darba plānu (pēc
nepieciešamības).
Informācijas par prakses
vietām apkopošana

Ieteikumu prakses
organizēšanas kārtībai
izstrādāšana

grupas sastāvam
Piedalīties starpnozaru darba grupu
sanāksmēs

R.Porniece;
Nozaru
konsultanti

Informēt NEP par projektā
paredzamo profesiju standartu
un/vai kvalifikācijas pamatprasību
izstrādi
Kopīgas izpratnes veidošana par
profesijas standartu vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasībām
Informēt NEP par projekta ietvaros
izstrādātajiem profesijas
standartiem vai profesionālās
kvalifikācijas pamatprasībām un to
ekspertīzes rezultātiem

jūnijs

Sniegta informācija NEP

Atbilstoši
projekta
aktivitātēm

Profesijas standartu vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasību atbilstība
darba tirgum

Nozaru
konsultanti

Nosūtīt informāciju uzņēmumiem
un apkopot informāciju par prakses
vietām, nosūtīt prakses vietu
apkopojumu izglītības iestādēm un
publicēt portālā Prakse.lv
Apkopot informāciju par
nepieciešamo prakses vietu skaitu

septembris

Apkopotas prakses vietas
nozarēs un apzināts prakšu
vietu piedāvājums

Nozaru
konsultanti

Piesaistīt NEP locekļus un nozaru
konsultantus starpnozaru darba
grupas sastāvam
Organizēt starpnozaru darba grupu
sanāksmes prakses organizēšanas
kārtībai priekšlikumu izstrādei

septembris

Izstrādāti ieteikumi prakses
organizēšanas kārtības
pilnveidošanai

M.Skļara;
I.Šīna;
R.Porniece;
Nozaru
konsultanti

nozaru
konsultanti

Sagatavotas prezentācijas
par profesijas standartu vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasību izstrādi
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Iepriekšējā NEP sanāksmē
izvirzīts jautājums vai
jautājums saskaņā ar NEP
darba plānu (pēc
nepieciešamības).
Informācijas par centralizēto
profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu rezultātiem
analīze
Datus par nozares
darbaspēka piedāvājumu un
pieprasījumu aktualizēšana

Informācijas par NEP
2012.gada darbību
apkopošana
Iepriekšējā NEP sanāksmē
izvirzīts jautājums vai
jautājums saskaņā ar NEP
darba plānu (pēc
nepieciešamības).

septembris

Sagatavot un apkopot informāciju
septembris
par centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem
salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību
gadu
2) Apkopot datus par nozares
novembris
darbaspēka piedāvājumu
profesionālo kvalifikāciju griezumā
(uzņemto audzēkņu un absolventu
skaita analīze profesionālās
izglītības iestādēs, bezdarbnieku
skaits) (esošos datus precizēt
saskaņā ar nozares vajadzībām)
Apkopot informāciju par gada laikā novembris
NEP ietvaros veiktajām aktivitātēm
novembris
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Apkopoti un izanalizēti
centralizētas profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu
rezultāti

M.Dukurs,
R.Ančupane
Nozares
konsultanti

Izvērtēts un izveidots datu
apkopojums par nozares
darbaspēka pieprasījumu un
piedāvājumu

Nozares
konsultanti

Izveidota prezentācija par
gada laikā paveiktajiem
darbiem NEP ietvaros

Nozares
konsultanti

