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)

e-IKT Nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksmju darba plāns 2012. gadam
Laiks,
sanāksmes Sanāksmēs izskatāmie jautājumi
Ziņotājs
vadītājs
21.02.2012.
1. NEP sanāksmju plāna 2012. gadam izskatīšana, apstiprināšana. NEP prioritāšu Ieva Erele
noteikšana martam/aprīlim t.sk. iepriekšējās sanāksmes ierosinājums – dalība izstādēs:
SKOLA 2012, 1.- 4.03., Eiropas e-prasmju nedēļā, 26.-30.03.
2. Informācija par e-IKT nozares izpētes starprezultātu izvērtēšanu. Lēmums par darba Ernst & Young Baltic pārstāvji
grupas izveidi rekomendāciju izstrādei.

Marts/Aprīlis

3. Ekspertu datu bāzes atjaunošana: eksperti e-IKT nozares izpētes rezultātu ekspertīzei,
eksperti mācību programmu akreditācijai.
4. NEP sastāva aktualizācija, e-IKT NEP lēmumu reģistrs.
5. Informācija par audzēkņu uzņemšanas plānu Izglītības un zinātnes ministrijas padotības
profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta
finansētās vietās; ESF finansētās programmās)**.
1. Nozares izpētes starprezultātu un /vai rezultātu izvērtēšana NEP

Ieva Erele
Ieva Erele, Kaspars Strauts
IZM pārstāvis

Pieaicināts nozares izpētes
veicējs un/vai nozares eksperts
2.Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizācijas un norises process un Pieaicināts ziņotājs no VISC
nozaru pārstāvju līdzdalība tajā.
(R.Ančupāne)
3. Prakses vietas eIKT nozarē. Prakses procesa shēmas izveide. Darba grupas izveide.
4. NEP legalizācija. Starpnozaru darba grupas darbs.
Ziņo darba grupas vadītāja
M.Skļara
5. Nozares un profesionālās izglītības popularizēšana. E-prasmju nedēļa. Komunikācija ar

izglītības iestādēm. Karjeras atbalsta pasākums – veiksmes stāstu izvirzīšana publicitātei.
6. Darba drošības apmācības PII – Projekts “Droša skola - drošs darbs”.
Pieaicināts projekta pārstāvis.
7. Nozares darbaspēka pieprasījums/piedāvājums, profesionālo kvalifikāciju un reģionālajā
griezumā.
8. Akreditācijas eksperti komisijās izglītības kvalitātes novērtēšanā. Profesionālās IKVD
kvalifikācijas eksāmenu satura saskaņošana.
Maijs/Jūnijs

1. Nozares izpētes rezultātu izvērtēšana NEP. Darba grupas izveide – nozares attīstības Pieaicināts nozares izpētes
uzlabošanai.
veicējs un/vai nozares eksperts
2.Informācija par NEP starpnozaru darba grupas rezultātiem.
Pieaicināts starpnozaru darba
grupas pārstāvis
3.Informācija par projektā paredzamo profesiju standartu un/vai kvalifikācijas Nacionālais
koordinators/
pamatprasību izstrādi
projekta administrācija
4. Nozares vajadzību identifikācija. Darba grupa profesionālās izglītības programmu
izstrādei.Rekomendāciju izstrāde mācību programmu izstrādei.
5. Augstākās izglītības iestāžu studiju programmu virzienu vērtēšana. Akreditāciju un
licencēšanas kārtība.
6. Priekšlikumi Ekonomikas Ministrijai par uzņēmējdarbības vides pilnveidi, LIKTA,
LETERA,
IT
nodarbinātības veicināšanai.
Klāsteris, LTA u.c.
7. Karjeras izaugsmes un profesionālās izaugsmes iespējas – karjeras konsultanti,
speciālistu mentori.
8. NEP publicitāte.

Jūlijs/Augusts

1. Informācija par projektā paredzamo profesiju standartu un/vai kvalifikācijas Nacionālais
koordinators/
pamatprasību izstrādi.
projekta administrācija
2. Nozares komerciālo apmācību iespējas, priekšlikumi iepirkumiem izglītības iestāžu
programmu papildināšanai, kvalitātes celšanai.
3. Profesionālās izglītības likumprojekts – priekšlikumu izstrāde. NEP darba grupa,
starpnozaru darba grupa.
4. Latvijas nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūra un Eiropas kvalifikācijas
ietvarstruktura attiecināmība, salīdzinājums.
5. Darbinieku jaunrades kompetences paaugstināšana un iniciatīvas atraisīšana.

6. Ārpusformālās izglītības kompetenču novērtēšana.
7. NEP publicitāte.
Septembris/Oktobris

Novembris/
Decembris

1. Informācija par projekta e-vidi.

Pieaicināts
attiecīgais
ziņotājs/e-vides uzturētājs
2. Informācija par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem.
Pieaicināts ziņotājs no VISC
M.Dukurs
3. Bezdarbnieku prasmju salāgošana ar darba tirgus prasībām. Sadarbība ar NVA Pieaicināts pārstāvis no NVA.
priekšlikumi apmācību tēmām un līdzšinējo apmācību novērtējums.
4. Mācībspēku kvalifikācijas celšana, pieredzes apmaiņa.
5. NEP publicitāte.
1. Informācija par NEP 2012. gada darbību.
2. NEP publicitāte.

*nozaru izpētes rezultātu iesniegšanas termiņi ir atšķirīgi.
**saskaņā ar IZM koncepciju „Par profesionālās izglītības programmu turpmāko īstenošanu”, 26. lpp. - 1. februārī IZM nosūta informāciju NEP, 9.
martā NEP nosūta viedokļus par audzēkņu uzņemšanu IZM, 14. martā notiek PINTSA sēde, kurā saskaņo uzņemšanas plānu.

