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 sanāksmju darba plāns 2012.gadam
Laiks,
sanāksmes Sanāksmēs izskatāmie jautājumi
vadītājs
Janvāris/ Februāris
1. Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (80) Personiskās drošības darbības
28.02.2012.
(80.1) ,,Profesionālā apmācība apsardzes darbības jomā Latvijā,,
2. Nozares akreditācijas ekspertu kritēriju apstiprināšana/ nozaru ekspertu datu
bāzes aktualizācija un papildināšana izglītības programmu akreditācijai un
centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem
3. ,,Par Darba devēju konfederācijas un nozaru konsultantu tikšanos ar Liepājas
valsts tehnikuma un Liepājas pilsētas domes pārstāvjiem.

Marts/aprīlis

Ziņotājs
A.Sāne – piesaistīts jauns NEP loceklis
apsardzes sektorā.
Nozares konsultants A.Čapkovska

Nozares konsultants
I.Grīnberga

4. Nekustamo īpašumu pārvaldības un apsaimniekošanas sektoru darbība. NEP locekle Baiba Pļaviņa
Nekustamo īpašumu pārvaldnieka profesijas atbilstība NACE – profesijas –
izglītības klasifikācijai.
1. Nozares izpētes starprezultātu un /vai rezultātu izvērtēšana NEP
Pieaicināts nozares izpētes
pārstāve L.Indriksone
2.Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācijas un norises Pieaicināts
ziņotājs
no
process un nozaru pārstāvju līdzdalība tajā.
(R.Ančupāne)
3.NEP sanāksmju plāna 2012.gadam saskaņošana un apstiprināšana
Nozares konsultants
4. Izvērtēt nozares darbaspēka vajadzības pēc NVA datiem un sagatavot Pieaicināt NVA pārstāvi
priekšlikumus IZM plānam
K.Valtmanis

veicēja
VISC

Maijs/Jūnijs

1. Informēt NEP un veicināt nozaru pārstāvju līdzdalību profesionālās Nozaru konsultanti
meistarības konkursos
2.Informācija par NEP starpnozaru darba grupas rezultātiem
Pieaicināts starpnozaru darba grupas
pārstāvis
3. Informēt NEP par projektā paredzamo profesionālās izglītības programmu
Nozares konsultante T.Daņilova
izstrādi
4. Iepriekšējā NEP sanāksmē izvirzīts jautājums vai jautājums saskaņā ar NEP Pieaicināts attiecīgais ziņotājs
darba plānu (pēc nepieciešamības).

Jūlijs/Augusts

1.Informācija par projektā paredzamo profesiju standartu un/vai kvalifikācijas
pamatprasību izstrādi
2.Darba aizsardzības, drošas un veselīgas darba vides situācijas apzināšana
nozarē reģionālajā un nozares sektoru griezumā
3.Darba devēju apmierinātība ar audzēkņu iegūtajām kompetencēm (zināšanām,
prasmēm, attieksmēm) apzināšana
1.Informācija par projekta e-vidi

Nacionālais
koordinators/
projekta
administrācija
Nozares konsultante A. Čapkovska
Pieaicināts darba devēju pārstāvis

Pieaicināts attiecīgais ziņotājs/e-vides
uzturētājs
2.Informācija par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem Pieaicināts ziņotājs no VISC M.Dukurs
3.Informēt NEP locekļus par projekta ietvaros izveidotām profesionālās Pieaicināts attiecīgais ziņotājs
izglītības programmas ar modulāro pieeju pamatprofesijās, saistītām profesijām
un specializācijām
Novembris/Decembris 1.Informācija par NEP 2012.gada darbību
Nozares konsultanti
2.Nozares attīstības tendenču analīze. ES ekonomisko apstākļu ietekme uz Pieaicināts attiecīgais ziņotājs, darba
nozares attīstību Latvijā.
devēju pārstāvis.
Septembris/Oktobris

