10.01.2012.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS, FINANŠU, GRĀMATVEDĪBAS, ADMINISTRĒŠANAS
(VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA, KOMERCZINĪBAS)
NOZARES EKSPERTU PADOMES VIEDOKLIS
1)
Kvalifikācijas prasības (PS)
Kad un kā ir plānots pārskatīt (precizēt) profesiju standartus atbilstoši jaunajai pamatprofesiju
struktūrai un kvalifikācijas prasības specializācijām?
Atbilde sniegta.
2)
Izglītojamo (sagatavojamo speciālistu) skaits
Kā tiek vērtēts pašlaik profesionālajās izglītības iestādēs sagatavojamo speciālistu skaits?
(t.sk. 1-1,5 gadīgās programmās vidusskolēniem)
Kā tiek vērtēta LM neformālās un tālākizglītības sistēma?
Kādi uzlabojumi būtu nepieciešami?
Neformālās izglītība tiek vērtēta ļoti pozitīvi un tās piedāvātās iespējas nozares ietvaros tiek
izmantotas ( uz 10.01.2012.g. 6 pretendenti jau ieguvuši diplomus, vēl ir viens pretendents
reģistrējies), darbs pie pretendentu apzināšanas tiek turpināts. Latvijas Grāmatvežu asociācija ir
kategoriski pret grāmatvežu apmācību dažādās programmās, jo tas veicina nekvalitatīvu speciālistu
„ražošanu” un nelietderīgu valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Tomēr Latvijas tirgotāju asociācija uzskata,
ka profesionālās izglītības iestādēs sagatavoto speciālistu skaits ir nepietiekams, ja ņem vērā to, ka
tirdzniecības nozarē nodarbināti 18000 darbinieku.
3)
Profesionālās izglītības iestāžu tīkls
Kā tiek vērtēts esošais un paredzamais profesionālajās izglītības iestāžu tīkls?
Kuras no skolām būtu jāattīsta par reģionālajiem atbalsta (metodiskajiem un kvalifikācijas
eksāmenu) centriem?
Vai apmierina savulaik saskaņotais PIKC reģionālais izvietojums?
Profesionālās izglītības iestāžu tīkls un tā reģionālais izvietojums nozari apmierina.
4)
Prakses iespējas
Kā tiek vērtēts pašreizējais prakses nodrošinājums?
Kādi apstākļi traucē un kādi apstākļi motivētu uzņēmējus nodrošināt programmu prasībām atbilstošu
kvalifikācijas praksi?
Kādi ir priekšlikumi normatīvās bāzes pilnveidei?
Kādi apstākļi traucē un kādi apstākļi motivētu uzņēmējus nodrošināt kvalifikācijas iespējas
profesionālo skolu pasniedzējiem?
Par prakses iespējām, problēmām un to risinājumiem - tas ir mūsu iepriekšējā darba
apkopojums- jaunu ieteikumu nav. Bet par uzņēmēju ieinteresētību nodrošināt kvalifikācijas iespējas
profesionālo skolu pasniedzējiem – tā nav uzņēmēju funkcija. Tomēr ir zināms, ka pašreiz tiek
realizēts viens ES projekts, kurš tieši ar šo jautājumu nodarbojas un Latvijas profesionālo skolu
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pasniedzēji izmanto šo iespēju. Šeit pedagogiem pašiem jābūt ieinteresētiem sadarboties ar darba
devējiem, kā arī nemitīgi pilnveidoties. Projekts tiek vērtēts pozitīvi.
5)
Iegūtās kvalifikācijas novērtēšana + piešķiršana
Cik lielā mērā apmierina esošā iegūtās kvalifikācijas novērtēšanas un piešķiršanas sistēma?
(atsevišķi: profesionālajās skolās? tālākizglītībā? ārpus formālā ceļā iegūtās kvalifikācijas?)
Kādi ir priekšlikumi sistēmas pilnveidei?
Vai kvalifikācijas novērtēšanas un piešķiršanas sistēma būtu attiecināma uz: koledžu programmām?
(profesionālajām) bakalauru programmām? (profesionālajām) maģistru programmām?
Iegūto kvalifikāciju vēlams sadalīt kategorijās. Tirgotāju asociācija uzskata, ka kategoriju
piešķiršana jādeleģē nozares asociācijām. Kvalifikācijas novērtēšanas un piešķiršanas sistēma
jāattiecina arī uz koledžu programmām.
6)
Nozaru kvalifikāciju struktūra
Cik lielā mērā apmierina (tiek pielietota) patreizējā likumā noteiktā 5 profesionālās kvalifikācijas
līmeņu sistēma?
Kā tiek vērtēta pašreiz MK noteikumos paredzētā 8 profesionālās kvalifikācijas līmeņu sistēma?
Kādi ir priekšlikumi pārejai uz ES paredzēto 8 līmeņu sistēmu, lai tā būtu nozarēm izprotama un
nākotnē tiktu praktiski izmantota?
Kad ir paredzēts izveidot Nozares kvalifikāciju struktūru?
Abildes jau sniegta. Var vēl piebilst, ka NEP locekļi pozitīvi vērtē pāreju uz profesionālās
kvalifikācijas līmeņu sistēmu viedoklis šāds- „ Par izglītības kvalifikācijas piesaisti EKI – esmu par,
jo būt „mazajiem meža dīvainīšiem” ar kaut kādu savu sistēmu mums noteikti nav izdevīgi.”
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