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)

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas
(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)
NOZARU EKSPERTU PADOMES DARBA PLĀNS 2013.GADAM
Svarīgākās darbības uzdevumu
Izpildes
īstenošanai
termiņš
NODEFINĒTS DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMS
1.
Nozares izpēte/ Nozaru kvalifikāciju struktūru atbilstība darba tirgum:
Nozares kvalifikācijas
Nozares kvalifikācijas struktūras
Pēc
struktūras aktualizēšana,
papildināšana, piesaistot NEP
pieprasījuma
uzturēšana
locekļus
Nr. p.k.

Darbības rezultāti un
rezultatīvie rādītāji

Galvenie uzdevumi

Atbildīgie

Papildinātas nozares
Nozaru
kvalifikāciju struktūras
konsultanti
Nozaru kvalifikāciju
struktūru (noteiktas
pamatprofesijas, saistītās
profesijas un specializācijas)
atbilstība darba tirgum
*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
NODEFINĒTS DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMS
2.
Definētas kompetences speciālistiem (kvalitatīvie dati)/ Nozares prognozes (kvantitatīvie dati)/Nodrošināta nepārtrauktība
nozaru izpētē:
Nozares vajadzību
NEP locekļi informē nozaru
Pēc
Izstrādātas nozarē
Nozaru
identificēšana par
konsultantus par nepieciešamo
nepieciešamības nepieciešamās profesionālās konsultanti
nepieciešamajām
profesionālās izglītības programmu
izglītības programmas
profesionālās izglītības
izstrādi atbilstoši nozares
programmām
vajadzībām
Ekspertu piesaiste darba grupu
izveidei profesionālās izglītības
programmu izstrādei
Aktualizēt datus par nozares Pēc vienota ietvara apkopot datus
Pēc nozares
Izveidots datu apkopojums
Nozaru
darbaspēka piedāvājumu un par nozares darbaspēka
izpētes -ne retāk par nozares darbaspēka
konsultanti
pieprasījumu
vajadzībām:
kā reizi gadā
pieprasījumu un
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1)Apkopot un aktualizēt datus par
nozares darbaspēka pieprasījumu
(uzņēmumu aptaujas par
nepieciešamajiem speciālistiem,
vakanču reģistra analīze)
profesionālo kvalifikāciju un
reģionālajā griezumā
2) Apkopot un aktualizēt datus par
nozares darbaspēka piedāvājumu
profesionālo kvalifikāciju griezumā
(uzņemamo audzēkņu un
absolventu skaits profesionālās
izglītības iestādēs, bezdarbnieku
skaits) (esošos datus precizēt
saskaņā ar nozares vajadzībām)
NEP iesaistīta nozares
darbaspēka prognozēšanā
pēc vienota ietvara
Nozaru iesaiste darbaspēka
pieprasījuma un
piedāvājuma definēšanā,
prognožu veidošanā
Izveidots pieprasījums
profesionālajai izglītībai Audzēkņu uzņemšanas
plāna IZM padotības
profesionālās izglītības
iestādēs un pašvaldību
dibinātās izglītības iestādēs
(valsts budžeta finansētās
vietās; ESF finansētās
programmās) izvērtēšana
Informēt NEP locekļus par
profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu

Izstrādāt vienotu ietvaru datus par
nozares darbaspēka vajadzībām
apkopošanai

piedāvājumu

2013.gada
janvāris

Izstrādāts ietvars datu par
nozares darbaspēka
vajadzībām apkopošanai

Nacionālie
koordinatori

Pēc nozares
izpētes -ne retāk
kā reizi gadā
Izvērtēt audzēkņu uzņemšanas
plānu NEP
Nosūtīt NEP izvērtēto audzēkņu
uzņemšanas plānu nacionālām
koordinatorēm

2013.gada
marts;
pēc
nepieciešamības

Izvērtēts profesionālās
izglītības iestāžu
uzņemšanas plāns

Nozaru
konsultanti

Piesaistīt profesionālās izglītības
iestāžu pārstāvjus, lai sniegtu
informāciju par īstenotajām

Atbilstoši NEP
sanāksmju
plānam

Sagatavotas prezentācijas

Pieaicināts
attiecīgais
profesionālās
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sagatavošanas atbilstību
darba devēju prasībām

izglītības programmām, sadarbību
ar darba devējiem, audzēkņu
prakses nodrošinājumu, nākotnes
plāniem profesionālās izglītības
iestādēs un īstenotajās programmās
*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
3.
Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme Nodrošināt visu sektoru pārstāvniecību NEP:
Publiskot informāciju NEP darbību, Reizi pusgadā
Publicēti raksti dažādos
Informācijas un
medijos, nozares
publicitātes nodrošināšana saskaņojot ar nacionāliem
par NEP darbību (nozares
koordinatoriem (konkretizēt
organizāciju mājas lapās,
iesaistes nodrošināšana)
atbilstoši nozares vajadzībām)
laikrakstos un nozaru
padomju mājas lapā
Tikšanās un komunikācija
ar vadošām nozares
organizācijām un to
pārstāvjiem
NEP pārstāvniecības
NEP locekļu piesaiste pa sektoriem Pēc
Nodrošināta dalībpušu un
nodrošināšana pa sektoriem NEP locekļu pārstāvniecība NEP
nepieciešamības sektoru pārstāvniecība NEP
sanāksmēs
NEP sastāva aktualizēšana(neaktīvo
NEP locekļu nomainīšana pret
citiem)

izglītības
iestādes
pārstāvis

Nozaru
konsultanti

Nozaru
konsultanti

*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
4.
Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme/NEP ilgtspējīgas darbības nodrošināšana:
NEP sanāksmju plāna
2013.gadam saskaņošana

NEP sanāksmju plānu 2013.gadam
saskaņošana
NEP sanāksmju plāna iesniegšana
nacionālajiem koordinatoriem

Līdz 2013.gada
janvāris/februāri
s

Izstrādāts un saskaņots NEP
sanāksmju plāns 2013.
gadam

Nozaru
konsultanti

NEP darba organizēšana

NEP darba kārtības sagatavošana
NEP sanāksmju organizēšana

Atbilstoši NEP
sanāksmju un

Noorganizētas sanāksmes,
atbilstoši NEP nolikumam

Nozaru
konsultanti
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NEP protokolu sagatavošana
darba plānam
Sagatavoti darba kārtības,
NEP sanāksmju reģistrācijas lapu
reģistrācijas lapas, protokoli
sagatavošana
*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
5.
Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme/Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme
Profesijas standartu vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasību saskaņošana
NEP
Uzņēmumu informēšana par
ārpus formālās izglītības
iegūtās kompetences
novērtēšanas normatīvajām
procedūrām.

Informēt NEP par izstrādātajiem
profesijas standartiem vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasībām un to ekspertīzes
rezultātiem
Sagatavot informāciju par ārpus
formālās izglītības iegūtās
kompetences novērtēšanu
izplatīšanai nozaru uzņēmumos.
Izplatīt sagatavoto informāciju
nozares uzņēmumiem un to
darbiniekiem.
Apkopot informāciju par nozares
pretendentiem

Atbilstoši
projekta
aktivitātēm;
pēc
nepieciešamības
2013.gada
janvārisdecembris

Profesionālās izglītības kvalitātes
novērtēšanas ekspertu piesaiste

2013.gada
janvāis/decembr
is

Profesijas standartu vai
profesionālās kvalifikācijas
pamatprasību atbilstība
darba tirgum, nozaru
kvalifikācijas struktūrai
Nodota informācija par
ārpus formālās izglītības
iegūtās kompetences
novērtēšanas normatīvajām
procedūrām nozaru
uzņēmumiem.

Nozaru
konsultanti

Nozaru
konsultanti

Nozares pretendentu
Pēc
Apkopota informācija par
Nozaru
apzināšana ārpus formālās
nepieciešamības nozares pretendentiem ārpus konsultanti
izglītības kompetences
formālās izglītības
novērtēšanai
kompetences novērtēšanai
*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
6.
Kvalitātes novērtēšana /Akreditācijas un kvalifikācijas eksāmeni/ Piesaistīt atbilstošākos ekspertus akreditācijas komisijās
izglītības kvalitātes novērtēšanā
Profesionālās izglītības
kvalitātes novērtēšanas
ekspertu piesaiste

Profesionālās izglītības
IKVD
kvalitātes novērtēšanas
sadarbībā ar
ekspertu saraksta
nozaru
papildināšana pēc
konsultantiem
nepieciešamības.
*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
7.
Kvalitātes novērtēšana/akreditācijas un Kvalifikācijas eksāmeni/ Piesaistīt atbilstošākos ekspertus profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu novērtēšanā
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Piesaistīt nozaru ekspertus
iekļaušanai profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu
komisiju sarakstos.
Nozares pārstāvju
informēšana par
profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu
satura izstrādi

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena
komisiju nozaru ekspertu sarakstu
izveide

Pēc
nepieciešamības

Pilnveidoti nozaru ekspertu
saraksti

M.Dukurs;
Nozaru
konsultanti

Informēt NEP par projektā paredzamo
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
satura izstrādi
Kopīgas izpratnes veidošana par
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
satura veidošanu

Pēc
nepieciešamības

Sniegta informācija NEP
Sagatavotas prezentācijas
par profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu
satura veidošanu

Profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu
satura saskaņošana NEP

Informēt NEP par profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu satura
ekspertīzes rezultātiem

2013.gada
2.pusgads

Saskaņots ar nozari projekta
ietvaros izveidoto
profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu saturs

B.Pauniņa;
R.Ančupāne;
M.Dukurs;
nozaru
konsultanti
profesionālās
izglītības
satura
jautājumos
M.Skļara;
R.Porniece;
I.Šīna;
Nozaru
konsultanti

*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
8.
Prakse /Uzlabot prakšu organizāciju:
Apkopot informāciju par
Nosūtīt informāciju uzņēmumiem
2013.gada
Apkopotas prakses vietas
prakses vietām
un apkopot informāciju par prakses martsnozarēs un apzināts prakses
vietām
septembris
piedāvājums prakses vietām
ar jaunākajām,
modernākajām tehnoloģijām
Izveidot ieteikumus prakses Piesaistīt NEP locekļus un nozaru
2013.gada maijs Izstrādāti ieteikumi prakses
organizēšanas kārtībai
konsultantus starpnozaru darba
– septembris
organizēšanas kārtībai
grupas sastāvam
Organizēt starpnozaru darba grupu
sanāksmes prakses organizēšanas
kārtībai izstrādei
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ELASTĪBA
Izglītības Programmu struktūru daudzveidība/ Paaugstināts nozares un profesionālās izglītības prestižs
9.
NEP popularizēšana
Tikšanās ar nozaru pārstāvjiem, lai
2013.gada
Tikšanās ar nozares
informētu diskutētu par NEP
janvāris/decemb pārstāvjiem
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Nozaru
konsultanti

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

Nozaru
konsultanti

izskatāmiem jautājumiem -par
ris
Publicēta informācija par
praksi, par ārpus formālās izglītības
NEP
gūtās kompetences novērtēšanu,
veicinot NEP atpazīstamību
Rakstu ievietošana nozares un
sadarbības partneru medijos
Nozares un profesionālās
Skolēnu informēšana par nozares
2013.gada
Notikušas tikšanās
izglītības popularizēšana
profesijām/uzņēmumiem/organizācij janvāris/decemb Nozaru kvalifikāciju
ām (nozares organizāciju un
ris
struktūru popularizēšana,
uzņēmumu iesaiste skolu
skaidrojot karjeras iespējas
aktivitātēs)(precizēt atbilstoši
nozarē
nozares vajadzībām).
Dalība izstādēs, konferencēs un
Atbilstoši NEP
Dalība izstādē
konkursos informējot par nozari –
darba plānam
publisko pasākumu plāns
Informācija medijos, saskaņojot ar
2013.gada
Raksti, publikācijas
nacionālajām koordinatorēm -raksti, jūlijs/decembris
profesiju popularizēšana/uzņēmumu
popularizēšana
Apzināt profesionālās meistarības
2013.gada
Sagatavotas prezentācijas
konkursus - apkopot informāciju par 30.aprīlis
par profesionālo izglītības
profesionālās meistarības
NEP sanāksme
iestāžu un nozares
konkursiem, par to rezultātiem un
uzņēmumu piedāvātiem
dalības iespējām
profesionālās meistarības
Informēt NEP un veicināt nozaru
konkursiem
pārstāvju līdzdalību profesionālās
meistarības konkursos(precizēt
atbilstoši nozares vajadzībām un
norādīt konkrētos pasākumus)
*papildināt pēc nepieciešamības (saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba uzdevumiem/plānu 2013.gadam
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ELASTĪBA
Izglītības Programmu struktūru daudzveidība/ Izglītības programmu struktūru daudzveidība:
10.
Nozares pārstāvju
Informēt NEP par projektā paredzamo Atbilstoši
Sniegta informācija NEP
informēšana par
profesionālās izglītības programmu
projekta
Sagatavotas prezentācijas
profesionālās izglītības
izstrādi
aktivitātēm
par profesionālās izglītības
programmu izstrādi
Kopīgas izpratnes veidošana par
programmu izstrādi
profesionālās izglītības programmu
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Nozaru
konsultanti

Nozaru
konsultanti
Nozaru
konsultanti

NEP loceklis
D.Locāns

nozaru
konsultanti
profesionālās
izglītības
satura

Profesionālās izglītības
programmu saskaņošana
NEP

izstrādi
Informēt NEP par projekta ietvaros
izstrādātajām profesionālās izglītības
programmām
Informēt NEP par profesionālās
izglītības programmu rezultātiem

Atbilstoši
projekta
aktivitātēm

Saskaņots ar nozari projekta
ietvaros izveidotās
profesionālās izglītības
programmas ar modulāro
pieeju pamatprofesijās,
saistītām profesijām un
specializācijām
*papildināt pēc nepieciešamības, saskaņā ar sava NEP iesūtītiem darba plānu 2013.gadam
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jautājumos
Nozaru
konsultanti

