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„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
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KOKRŪPNIECĪBAS ( MEŽSAIMNIECĪBA, KOKAPSTRĀDE ) NEP DARBA PLĀNS 2012. GADAM
Svarīgākās darbības uzdevumu
Izpildes
īstenošanai
termiņš
NODEFINĒTS DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMS
1.
Nozares izpēte/ Nozaru kvalifikāciju struktūru atbilstība darba tirgum:
Nr. p.k.

Galvenie uzdevumi

Dalība nozares kvalifikācijas Nozares
izpētes
starprezultātu
struktūras izstrādē, sadarbībā izvērtēšana
un
papildināšana,
ar nozares pētniekiem
sadarbībā ar nozares ekspertiem
piesaistot NEP locekļus.
Informēt NEP par nozares Priekšlikumi, secinājumi turpmāko
izpētes rezultātiem
pētījumu veikšanā līdz nodevumam
VIAA.
Veikt
nozares
izpētes Apzināt
trīs
ekspertus
no
ekspertīzes ekspertu atlasi kokrūpniecības un mežsaimniecības
saskaņā ar kritērijiem
nozarēm
Pārskatīta nozaru kvalifikācijas Saņemot pētījuma rezultātus – veikt
struktūra, sadarbībā ar NEP nozaru
kvalifikācijas
struktūru
locekļiem
saskaņošanu – pamatprofesiju, saistīto
profesiju un specializāciju atbilstību
darba tirgus prasībām.
Informēt NEP par nozares
izpētes ekspertīzes rezultātiem
Nozares
profesionālās Sagatavot
priekšlikumus/NEP
izglītības
sistēmas lēmumus
nozares
profesionālās
aktuālo/ problemātisko izglītības
sistēmas
aktuālo/
jautājumu
regulāra problemātisko jautājumu risināšanai.
apzināšana un virzīšana Sagatavot dokumentu un iesniegt

februāris/ marts

aprīlis

Darbības rezultāti un
rezultatīvie rādītāji
Izskatīti
nozares
izpētes
starprezultāti
un
nozares
kvalifikāciju struktūra, sniegti
priekšlikumi pilnveidei.
Sanāksme sadarbībā ar Ernst
& Young pārstāvjiem.

Atbildīgie

Nozares konsultanti
un NEP locekļi

Nozares konsultanti
un NEP locekļi

februāris

Deleģēti trīs eksperti nozares Nozares konsultanti
izpētes rezultātu ekspertīzei
un NEP locekļi

aprīlis

Nozaru kvalifikāciju struktūru
(noteiktas
pamatprofesijas,
saistītās
profesijas
un
specializācijas) atbilstība darba
tirgum
Sanāksme sadarbībā ar Ernst
& Young pārstāvjiem.
Sagatavota
un
nosūtīta
priekšlikumu vēstule IZM un
pēc nepieciešamības citiem
sociālajiem partneriem.

maijs/jūnijs
Pēc
nepieciešamības.

Nozares konsultanti
un NEP locekļi

Nozares konsultanti
Nozares konsultanti
un
NEP
locekļi,
asociāciju pārstāvji

NEP sanāksmēs
starpposmos)
izskatīšanai.

2.

(arī atbilstošām instancēm, vispirms IZM.
Pieaicināt asociāciju pārstāvjus ziņot
par aktuālo nozarē.

Definētas kompetences speciālistiem (kvalitatīvie dati)/ Nozares prognozes (kvantitatīvie dati)/Nodrošināta nepārtrauktība nozaru
izpētē:
Nozares
vajadzību
identificēšana
par
nepieciešamajām profesionālās
izglītības programmām

NEP
locekļi
informē
nozaru Pēc
konsultantus
par
nepieciešamo nepieciešamības.
profesionālās izglītības programmu
izstrādi atbilstoši nozares vajadzībām.

Nozares speciālisti izvērtē Nozares konsultanti
skolu mācību programmas
un NEP locekļi

NEP aicināt uzņēmējus aktīvāk
piedalīties
mācību
programmas
izveidē (mācību materiālu izstrāde,
speciālās aparatūras, programmatūras
nodrošinājums, pasniedzēju resurss
u.tml.).
Sniegt metodisku palīdzību mācību
iestādēm sastādot mācību
programmas atbilstoši profesiju
standartu prasībām
NEP atbalsta pasākumus kas saistīti ar
sabiedrības informēšanu par izmaiņām
profesionālās izglītības sistēmā.
Sniegt priekšlikumus mācībspēku
mobilitātei studēt ārvalstīs (klātienē,
neklātienē), apmaiņas programmas, kā
arī apzināt iespējas stažēties Latvijā
u.tml.
Apzināt
pieejamās
apmācības Pēc vajadzības
programmas nozarē, apzināt to
licencēšanas
un
akreditācijas
jautājumus.

Rasti priekšlikumi, motivējoši NEP locekļi
argumenti
uzņēmumu Nozares konsultanti
ieinteresēšanai.

Sniegts NEP redzējums par
nepieciešamajām izmaiņām.
Nozaru
konsultants
profesionālās
izglītības
satura
jautājumos un NEP
locekļi.

Profesionālajā izglītībā samazināt Maijs/jūlijs
prasības pasniedzējiem (augstākā
izglītība nozarē un pedagoģiskā
izglītība), lai darba devējs varētu
piedāvāt kā mācībspēku profesionāļus,
kam nav abu šo atbilstību vai ir tikai
viena, tādējādi jau ar iespēju uzstāties
ne tikai kā viespasniedzējam ar īso
programmu, bet gan jau ar garāku
programmu.

Sagatavota
un
nosūtīta Nozares konsultanti,
informatīva un motivējoša NEP
vēstule uzņēmumiem.

Informēt nozares uzņēmumus, par
iespējām pasniegt gada laikā bez
pedagoģiskās izglītības līdz 480 st.
Aktualizēt datus par nozares Pēc vienota ietvara apkopot datus par Pēc
darbaspēka piedāvājumu un nozares darbaspēka vajadzībām:
izpētes
pieprasījumu
1)Apkopot
datus
par
nozares
darbaspēka pieprasījumu (uzņēmumu
aptaujas
par
nepieciešamajiem
speciālistiem,
vakanču
reģistra
analīze) profesionālo kvalifikāciju un
reģionālajā griezumā
2) Apkopot 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).
3) Izpētīt darbaspēka imigrācijas/
starptautiskās sadarbības iespēju un
efektivitāti.

nozares Izveidots datu apkopojums par Ernst
&
nozares
darbaspēka aptaujas dati
pieprasījumu un piedāvājumu.

Young

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.

Izvērtēt audzēkņu uzņemšanas plānu 2012. gada
NEP.
februāris maijs
Nosūtīt NEP izvērtēto audzēkņu
uzņemšanas
plānu
nacionālām
koordinatorēm.

Izvērtēts profesionālās
izglītības iestāžu uzņemšanas
plāns.

Nozares konsultanti,
NEP

Izvērtēti iepriekšējie rādītāji
par uzņemšanas plāniem,
nosacījumiem.

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
3.
Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme Nodrošināt visu sektoru pārstāvniecību NEP:
Informācijas un publicitātes Publiskot informāciju par NEP Pēc
nodrošināšana
par
NEP darbību, saskaņojot ar nacionāliem nepieciešamības
darbību (nozares iesaistes koordinatoriem
nodrošināšana)

NEP
pārstāvniecības NEP locekļu piesaiste pa sektoriem.
Pēc
nodrošināšana pa sektoriem
nepieciešamības
NEP locekļu pārstāvniecība NEP
sanāksmēs.
NEP sastāva aktualizēšana (neaktīvo
NEP locekļu nomainīšana pret citiem).
Apzināt visas nozares organizācijas,
NVO u.c., to kompetences un NEP
kontekstā
pieaicināt
ekspertus
padomes sastāvā.

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ

Publicēti
raksti
dažādos Nozares konsultanti,
medijos, nozares organizāciju NEP locekļi
mājas lapās, laikrakstos
Tikšanās un komunikācija ar
vadošām
nozares
organizācijām
un
to
pārstāvjiem.
Nodrošināta dalībpušu un Nozares konsultanti
sektoru pārstāvniecība NEP.

4.

Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme/NEP ilgtspējīgas darbības nodrošināšana:
Izstrādāti
un
iesniegti
priekšlikumi
normatīvajiem
aktiem
NEP
institucionalizācijaiNodrošināt starpnozaru darba
grupas darbību

Piesaistīt NEP locekļus un nozaru
konsultantus starpnozaru darba grupas
sastāvam.
Piedalīties starpnozaru darba grupu
sanāksmēs.
Ziņot NEP sanāksmēs par starpnozaru
darba grupas darbu.

Pēc
nepieciešamības

Izstrādāti priekšlikumi un M.Skļara;
ieteikumi
profesionālās I.Šīna;
izglītības jomā.
R.Porniece;
Vismaz
reizi
Nozares konsultanti
divos mēnešos

Izstrādāt priekšlikumus un ieteikumus
profesionālās izglītības jautājumos:
NEP statusa juridiskā nostiprināšana;
prakses organizēšanas kārtība u.c.
Iesniegt priekšlikumus par NEP
juridisko statusu, lomu un funkcijas
LR izglītības sistēmā starpnozaru
darba grupai pēc nepieciešamības.
NEP sanāksmju plāna 2012. NEP sanāksmju plānu 2012.gadam marts
gadam izstrāde
izveidošana, atbilstoši NEP sanāksmju
vadlīnijām un NEP darba plānu
vadlīnijām
NEP darba organizēšana

NEP darba kārtības sagatavošana
Atbilstoši
NEP
NEP sanāksmju organizēšana
sanāksmju
un
NEP protokolu sagatavošana
darba plānam
NEP sanāksmju reģistrācijas lapu
sagatavošana

Nozares konsultanti,
NEP locekļi.

Izstrādāts NEP sanāksmju Nozares konsultanti,
plāns 2012. gadam
NEP

Noorganizētas
sanāksmes, Nozares konsultanti
atbilstoši NEP nolikumam
Sagatavoti darba kārtības,
reģistrācijas lapas, protokoli

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
5.
Profesionālās kompetences: zināšanas prasmes attieksme
Nozares pārstāvju informēšana Informēt NEP par projektā paredzamo Atbilstoši
par profesijas standartu vai profesiju
standartu
un/vai projektam.
profesionālās
kvalifikācijas kvalifikācijas pamatprasību izstrādi.
pamatprasību izstrādi.
Pārskatīt
profesionālās
izglītības
atbilstību profesiju standartiem

Apkopoti profesiju standarti Nozares konsultants
nozarē.
profesionālās
izglītības
satura
jautājumos. NEP

Veikt profesijas standartu, amatu
apzināšanu un situācijas analīzi
saskaņā ar pētījuma rezultātiem.
Aktualizēt jautājumus par profesijas
standartu atbilstību ražošanā pieprasītu
speciālistu apmācības programmu
pilnveidi
profesionālajās
mācību
iestādēs.
Informēt NEP locekļus par nozares
profesiju standartu/ kvalifikācijas
pamatprasību ekspertīzi.

Sniegta informācija NEP.
Sagatavotas prezentācijas par
profesijas
standartu
vai
profesionālās
kvalifikācijas
pamatprasību izstrādi.

Nozares konsultanti,
NEP locekļi

Centralizēto
profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu organizācijas
un norises process un nozaru pārstāvju
līdzdalība tajā.
Profesijas
standartu
vai
profesionālās
kvalifikācijas
pamatprasību
saskaņošana
NEP.

Informēt NEP par projekta ietvaros Atbilstoši
izstrādātajiem profesijas standartiem projekta
vai
profesionālās
kvalifikācijas aktivitātēm.
pamatprasībām un to ekspertīzes
rezultātiem.

Profesijas
standartu
vai Nozares konsultanti
profesionālās
kvalifikācijas un
NEP
locekļi,
pamatprasību atbilstība darba eksperti
tirgum.

NEP sniegt priekšlikumu profesijas
standarta formāta atjaunošanai.

Uzņēmumu informēšana par
ārpus
formālās
izglītības
iegūtās
kompetences
novērtēšanas
normatīvajām
procedūrām.

NEP sanāksmē saskaņot nozares
pamatprofesiju standartu projektus un
virzīt uz PINTSU saskaņošanai (pēc
nepieciešamības).
Sagatavot informāciju par ārpus 2012.
formālās
izglītības
iegūtās janvāriskompetences novērtēšanu izplatīšanai decembris.
nozaru uzņēmumos.

gada Nodota informācija par ārpus Nozares
formālās izglītības iegūtās un NEP
kompetences
novērtēšanas
normatīvajām
procedūrām
nozaru uzņēmumiem.

konsultanti

NEP apzināt eksaminācijas un
speciālistu sertifikācijas nosacījumus
un sniegt priekšlikumus ārpus
formālās
izglītības
kompetenču
novērtēšanas uzlabošanai.

NEP panāk, ka ārpus formālās
izglītības
kompetenču
novērtēšana notiek pēc viena
noteikta modeļa.

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BEIDZĒJI KONKURĒTSPĒJĪGI TIRGŪ
6.
Kvalitātes novērtēšana un akreditācija
Piesaistīt
atbilstošākos Izvērtēt un apstiprināt akreditācijas
ekspertus
akreditācijas ekspertu kritērijus NEP.
komisijās izglītības kvalitātes
novērtēšanā.
Apzināt un izvērtēt akreditācijas
ekspertus atbilstoši apstiprinātajiem
akreditācijas
komisijas
ekspertu
kritērijiem un NEP viedoklim
Akreditācijas
komisiju
ekspertu izglītošana.
Papildināt nozares ekspertu
sarakstu
iekļaušanai
profesionālās
kvalifikācijas
eksāmenu komisijās.

7.

Atbilstoši
sanāksmju
plānam.

NEP Apstiprināti
akreditācijas
ekspertu kritēriji un iesniegti
Izglītības kvalitātes valsts
dienestam.
Februāris/marts
Saskaņots
akreditācijas
komisiju ekspertu saraksts
nozarē.
NEP apkopo akreditācijas ekspertus un Atbilstoši
Apmācīti nozares akreditācijas
virza uz IKVD apmācībām.
apzinātajiem
eksperti.
ekspertiem.
Pēc
Izvirzīti, deleģēti eksperti
nepieciešamības.
profesionālās
kvalifikācijas
eksāmeniem.

Nozares konsultanti
un NEP locekļi

IKVD

Nozares konsultanti
un NEP locekļi

Kvalitātes novērtēšana un kvalifikācijas eksāmeni Piesaistīt atbilstošākos ekspertus profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
novērtēšanā
Papildināt nozaru ekspertu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena
sarakstu
iekļaušanai komisiju nozaru ekspertu sarakstu
profesionālās
kvalifikācijas izveide.
eksāmenu komisijās.

2012.
gada Pilnveidoti nozaru ekspertu Nozares konsultanti,
janvāris-decembris saraksti.
NEP locekļi
(atbilstoši
eksāmenu norises
grafikiem).

Nozares pārstāvju informēšana Informēt NEP par projektā paredzamo Atbilstoši projekta
par profesionālās kvalifikācijas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu aktivitātēm
eksāmenu satura izstrādi.
satura izstrādi.
Kopīgas izpratnes veidošana, diskusija
par
profesionālās
kvalifikācijas

Sniegta informācija NEP.

S.Valaine;
Nozares konsultanti,
Sagatavotas prezentācijas par NEP locekļi
profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu satura veidošanu.

eksāmenu satura veidošanu. Līdzšinējo
eksāmenu analīze un izvērtēšana
atbilstoši kvalifikācijas zināšanām,
kādas tiek sagaidītas darba tirgū.
Profesionālās
kvalifikācijas Informēt NEP par profesionālās Atbilstoši projekta Saskaņots ar nozari projekta
eksāmenu satura saskaņošana kvalifikācijas
eksāmenu
satura aktivitātēm
ietvaros
izveidoto
NEP.
ekspertīzes rezultātiem.
profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu saturs.

8.

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

Prakses un prakšu organizāciju:
Apkopot
informāciju
prakses vietām.

par Nosūtīt informāciju uzņēmumiem un 2012. gada marts- Apkopotas prakses vietas
apkopot informāciju par prakses septembris
nozarēs un apzināts prakses
vietām.
piedāvājums prakses vietām
.
ar
jaunākajām,
modernākajām tehnoloģijām.
Izveidot ieteikumus prakses Piesaistīt NEP locekļus un nozaru 2012. gada maijs – Izstrādāti ieteikumi prakses
organizēšanas kārtībai.
konsultantus starpnozaru darba grupas decembris
organizēšanas kārtībai.
sastāvam.
Organizēt starpnozaru darba grupu
sanāksmes prakses organizēšanas
kārtības izstrādei.

Nozares konsultanti,
NEP locekļi

M.Skļara;
I.Šīna;
R.Porniece;
Nozares konsultanti,
NEP locekļi

Sagatavot
priekšlikumus
prakšu
finansējuma optimizēšanai – prakšu
vadītāju, praktikantu ceļa izdevumu,
u.c. saistītie jautājumi.
Piedalīties apdrošināšanas jautājumu
sakārtošanā
praktikantiem,
t.sk.,
precīza prakses laika definēšana.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ELASTĪBA
9.
Izglītības Programmu struktūru daudzveidība/ Paaugstināts nozares un profesionālās izglītības prestižs
NEP popularizēšana

Tikšanās ar nozaru pārstāvjiem, lai Saskaņā ar tēmas Tikšanās
informētu
diskutētu
par
NEP aktualizāciju.
pārstāvjiem.

ar

nozares Nozares konsultanti,
NEP locekļi

izskatāmiem jautājumiem par ārpus
formālās izglītības gūtās kompetences
novērtēšanu,
veicinot
NEP
atpazīstamību
Rakstu
ievietošana
nozares
un
sadarbības partneru medijos
Nozares un profesionālās Skolēnu informēšana par meža un Pastāvīgi
izglītības popularizēšana.
kokapstrādes nozarēs nodarbinātajām
profesijā, darba apstākļiem, prasībām,
iespējām, priekšrocībām.
Komunicēt ar 8.-12. klašu skolniekiem
par iespējām saistīt savu nākotni ar meža
nozari.

Publicēta informācija par NEP
nozares asociāciju mājas lapās,

Notikušas tikšanās
Nozares konsultanti
Izstrādāti karjeras orientācijas
materiāli nozarē.
Dalība izstādēs, rīkota tikšanās
skolām, skolu pārstāvjiem.
NEP locekļi, deleģēti
pārstāvji
no
uzņēmumiem.

Nozares organizāciju un uzņēmumu
iesaiste skolu aktivitātēs, sadarbība ar
Meža nozares arodu biedrību
Veiksmes stāsti – nozares seja. Apzināti
darba ņēmēju puses veiksmes stāsti.
Prakses iespēju reklamēšana, sadarbība
ar prakse.lv un Veiksmes Formula u.c.
Dalība
izstādēs,
konferencēs un Atbilstoši
NEP
konkursos informējot par nozari – darba plānam un
publisko pasākumu plāns.
nozares notikumu
grafikam.
Pastāvīgi

10.

Noorganizēta veiksmes stāstu
prezentācija, prezentāciju cikls
Dalība izstādē Skola 2012, Nozares konsultanti,
Piedalīšanās profesionālajos
NEP locekļi
meistarības
konkursos,
plenēros

Izglītības Programmu struktūru daudzveidība/ Izglītības programmu struktūru daudzveidība:
Nozares
pārstāvju Informēt NEP par projektā paredzamo Atbilstoši
informēšana
par profesionālās izglītības programmu projekta
profesionālās
izglītības izstrādi.
aktivitātēm.
programmu izstrādi.
Kopīgas izpratnes veidošana par
profesionālās izglītības programmu

Sniegta informācija NEP
Sagatavotas prezentācijas par
profesionālās
izglītības
programmu izstrādi.

Nozares konsultanti
profesionālās
izglītības
satura
jautājumos,
NEP locekļi

Profesionālās
programmu
NEP.

izstrādi.
izglītības Informēt NEP par projekta ietvaros Atbilstoši
saskaņošana izstrādātajām profesionālās izglītības projekta
programmām.
aktivitātēm.
Informēt NEP par profesionālās
izglītības
programmu
ekspertīzes
rezultātiem.

Saskaņots ar nozari projekta Nozares konsultanti,
ietvaros
izveidotās NEP locekļi
profesionālās
izglītības
programmas ar modulāro
pieeju
pamatprofesijās,
saistītām
profesijām
un
specializācijām.

Plāns saskaņots elektroniski.
Kokrūpniecības (mēžsaimniecība, kokapstrade) nozares konsultants darba devēja satura jautājumos J.Mārciņš

