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Veicināt nozares atpazīstamību
Izvietota informācija par profesionālo izglītību specializētajos enerģētikas nozares
preses izdevumos - laba sadarbība ar LEEA un žurnālu "Enerģija un Pasaule".
Nodrošināta dalība nozares profesionālajos un starptautiskajos konkursos (Jaunais
profesionālis – 2014, Euroskills – 2014, Wordskills – 2015). Ļoti lielu palīdzību šajā
darbā sniedz SIA "Schneider Electric Latvija".
Paaugstināt profesionālās izglītības prestižu
Izglītības iestāžu izpēte atbilstoši nozaru saistītajiem uzņēmumiem - apmeklētas
izglītības iestādes Liepājā un PIKC Rīgas Valsts tehnikums.
Atvērto durvju dienas uzņēmumos, it sevišķi AS "Latvenergo". Sakarā ar
"Latvenergo" 75 gadu jubileju atvērto durvju pasākumi notika visās lielākās Latvijas
pilsētās 6 nedēļu garumā.
Mācību ekskursijas uzņēmumos, t.sk., skolās lekcijas par profesijas izvēli.
Nozares uzņēmumu dalība Karjeras dienās vispārējās mācību iestādēs.
Ārpus formālās izglītības veicināšana (neformālā izglītība) – 2014. gadā jūtams reāls
intereses pieaugums, it sevišķi Latgalē, Daugavpilī.
Visu sektoru pārstāvniecība NEP
NEP pārstāvniecības nodrošināšana pa sektoriem. Profesionālo un augstskolu mācību
iestāžu pārstāvju piesaiste un NEP sastāva aktualizēšana – ir piesaistīti jauni ENEP
locekļi no mācību iestādēm – MC "Buts" un PIKC Rīgas Valsts tehnikums.
Sadarbība ar izglītības nozares kontrolējošām institūcijām – kopā ar IKVD novērota
Kvalifikācijas eksāmena norise Daugavpils Profesionālajā vidusskolā.
NEP ilgtspējīgas darbības nodrošināšana
Informācijas un publicitātes nodrošināšana par NEP darbību – informācijas
izvietošana NEP e-vidē. E-vidē ievietota informācija par ENEP darba aktualitātēm un
jaunumiem nozares profesionālajā izglītībā.
Ilglaicīgas sadarbības veicināšana starp nozares sektoru pārstāvjiem – nolemts
pārējos nozares sektorus aktīvi iesaistīt 2015. gadā (piem., siltumapgādes profesijas).
Starpnozaru sadarbības attīstība - ļoti laba sadarbība un savstarpēja piedalīšanās
NEP sanāksmēs ar metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību NEP, jo problēmas
un risinājumi ir līdzīgi.
Izglītības līmeņu mijiedarbības veicināšana (sadarbība ar visu līmeņu mācību
iestādēm) - laba sadarbība ar PIKC Rīgas Tehniskā koledža, saskaņoti 4. līmeņa
profesiju standarti.
Darba grupu izveide PS un izglītības programmu izstrādei - darba grupas ir
izveidotas ESF projekta ietvaros.





Nodrošināta nepārtraukta nozares datu ievākšana un analizēšana
Kopā ar "Latvenergo" koncerna vadību ir izveidoti ieteikumi par prakses vietu
nodrošināšanu enerģētikas uzņēmumos, kuri ir realizēti 2014. gadā. Apkopotā
informācija par prakses vietām izskatīta ENEP.
Nozares vajadzību identificēšana par nepieciešamiem profesiju standartiem,
profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām un profesionālās izglītības programmām,
nozares saistīto profesiju kartē iekļauta IP "Atjaunīgās enerģētikas tehniķis".
Nozares kvalifikācijas struktūras aktualizēšana, uzturēšana un kvalifikācijas līmeņu
aprakstu izveide. Nozares saistīto profesiju kartes aktualizēšana. Nozares darbinieku
kvalifikācijas uzturēšana un paaugstināšana atbilstoši darba tirgus prasībām.
Apzināti dati par nozares darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. Statistikas datu
analīze, nozares iesaiste darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma definēšanā,
prognožu veidošanā.
Nodrošināta Profesionālās izglītības programmu atbilstība darba tirgum
VISC vadībā ir veikta Profesijas standartu revīzija.
Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertu reģistra informācijas
sagatavošana. Akreditācijas komisiju ekspertu, nozares pārstāvju izglītošana un
informēšana.
Apzināti nozares eksperti un papildināta Enerģētikas nozares profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu komisijas ekspertu datu bāze (saraksts).
Enerģētikas nozares ekspertu piesaiste kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei un
vērtēšanai. Profesionālā kvalifikācijas eksāmena satura izstrāde, tai skaitā ar
sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošas alternatīvās novērtēšanas metodes izstrāde.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura saskaņošana ENEP.
Nozares ekspertu iesaistīšana, konsultēšana un koordinēšana modulāro profesionālās
izglītības programmu vērtēšanai. Nozares pārstāvju informēšana par profesionālās
izglītības programmu izstrādi.
Uzņēmumu, nozares pārstāvju informēšana par ārpus formālās izglītības iegūtās
kompetences novērtēšanas normatīvajām procedūrām un labās prakses piemēriem.
Apmeklētas vairākas profesionālās izglītības iestādes un apzināta informācija par
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sagatavošanas atbilstību darba devēju
prasībām, par izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi, par sadarbību ar reģiona darba
devējiem, attīstības iespējām un plāniem u.c. jautājumiem.
Uzņemšanas plāna pakārtošana un saskaņošana ar enerģētikas nozares vajadzībām.
Izskatītas un saskaņotas profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās profesionālās
izglītības programmas. 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.
Aktīva darba devēju iesaiste profesionālā izglītībā – darba vidē balstītas izglītības
(DVB) veicināšana profesionālā izglītībā enerģētikas nozarē. 2015. gadā plānots
uzsākt apmācību Rīgā vai Ventspilī.

