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TŪRISMA UN SKAISTUMKOPŠANAS NEP DARBA PLĀNS 2013. GADAM
1. Visu sektoru pārstāvniecība NEP
1.1 NEP sastāva aktualizēšana;
1.2 Pašvaldības pārstāvju piesaiste;
1.3 Sadarbība ar nozares kontrolējošām institūcijām pēc nepieciešamības;
1.4 Profesionālo un augstskolu mācību iestāžu pārstāvju piesaiste pēc nepieciešamības.
2. NEP ilgtspējīgas darbības nodrošināšana
2.1 Ilglaicīgas sadarbības veicināšana starp nozares sektoru pārstāvjiem;
2.2 Starpnozaru sadarbības attīstība;
2.3 Izglītības līmeņu mijiedarbības veicināšana (sadarbība ar visu līmeņu mācību iestādēm);
2.4 Vienotas darba grupas izveide juridisko jautājumu risināšanai (priekšlikumu izstrādei NEP
legalizēšanai, lobēšanai);
2.5 Darba grupu izveide PS un izglītības programmu izstrādei.
3. Veicināt nozares atpazīstamību
3.1 Informācijas izvietošana:
3.1.1 NEP locekļu specializētajos preses izdevumos;
3.1.2 NEP locekļu specializētajos nozares preses izdevumos;
3.1.3 Projekta e-vide.
3.2 Sadarbība ar masu medijiem;
3.3 Dalība nozares izstādēs (Latvijā, Eiropā);
3.4 Dalība nozares profesionālajos konkursos (Euroskils, Wordskils, Jaunais profesionālis);
3.5 Darba grupas izveide kvalifikāciju salīdzināšanā sadarbībā ar Amatniecības kameru.
4. Paaugstināt profesionālās izglītības prestižu
4.1 Izglītības iestāžu izpēte atbilstoši nozaru saistītajiem uzņēmumiem;
4.2 Sadarbība ar pašvaldībām;
4.3 Atvērto durvju dienas uzņēmumos;
4.4 Mācību ekskursijas uzņēmumos;
4.5 Dalība Karjeras dienās vispārējās mācību iestādēs;
4.6 Ārpus formālās izglītības veicināšana (neformālā izglītība);
4.7 Pieaugušo izglītības veicināšana;
4.8 Profesionālās pilnveides un tālākizglītības veicināšana;
4.9 Uzņēmumu motivēšana praktikantu iesaistīšanai darbā;
5. Nodrošināta nepārtraukta nozares datu ievākšana un analizēšana
5.1 Statistikas datu analīze;
5.2 Asociāciju un darba devēju organizāciju datu analīze;
5.3 Aptauju organizēšana (audzēkņu, absolventu pedagogu) pēc nepieciešamības (par prakses
vietām, kvalitāti un tml.);
5.4 Nozaru profesiju karšu aktualizēšana.
6. Nodrošināta Profesionālās izglītības programmu atbilstība darba tirgum
6.1 Uzņemšanas plāna pakārtošana un saskaņošana ar nozares vajadzībām;
6.2 PII aktualizēšana;
6.3 PII izstrāde;
6.4 Aptaujas rezultātu izmantošana un priekšlikumu sagatavošana jaunu PII;
6.5 Atgriezeniskās saites veidošana par absolventu nodarbinātību un turpmākām izglītības iespējam.
6.6 Profesionālās izglītības programmu pielīdzināšana.

