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Visu sektoru pārstāvniecība NEP
NEP sastāva aktualizēšana - ir piesaistīti jauni NEP locekļi.
Aktualizēta/precizēta valsts puses pārstāvniecība NEP.
NEP trīspusējā sastāva precizēšana un aktualizēšana (pēc nepieciešamības);
NEP darbības organizēšana un koordinēšana, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju
piesaiste pēc nepieciešamības, piemēram: sadarbība ar izglītības iestādēm izglītības
programmu izstrādes darba grupu veidošanā, kā arī diskusijas organizēšana par nozaru
prestiža celšanu.



NEP ilgtspējīgas darbības nodrošināšana
Ilglaicīgas sadarbības veicināšana starp nozares sektoru pārstāvjiem profesionālās
izglītības jautājumos – dalība nozaru organizāciju organizētajos pasākumos (semināri,
tikšanā, diskusija, skolu akreditāciju jautājumu izskatīšana utt.). Karjeras nedēļas ietvaros
NEP popularizēšana.
Notikušas Pārtikas rūpniecības un Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības darba
grupas 7 NEP sanāksmes.
Tika veicināta starpnozaru sadarbības attīstība – Tūrisma, skaistumkopšana,
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozaru ekspertu padomes.
Akreditācijas ekspertu saraksta aktualizēšana, 2 NEP deleģēti lauksaimniecības nozares
speciālisti apmeklēja PII akreditācijas ekspertu kursus, iegūstot akreditācijas ekspertu
apliecības.
Lauksaimniecības NEP ekspertu vizīte uz VSIA Bulduru Dārzkopības vidusskolā,
Malnavas koledžā, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā, atgriezeniskā saite
NEP sanāksmē tika nodrošināta.
Profesionālās izglītības programmas „Lauku īpašuma apsaimniekotājs” profesionālās
kvalifikācijas eksāmena norises novērošana Priekuļu tehnikumā.
Darba grupas izveidošana un darba organizēšana profesionālās izglītības
paraugprogrammas „Dārzkopības tehniķis” izveidei. Izglītības programma tiek izmantota
profesionālās izglītības iestādēs, izstrādājot profesionālas izglītības programmu
„Dārzkopības tehniķis”.



Veicināt nozares atpazīstamību
Informācijas izvietošana:
NEP locekļu specializētajos nozares preses izdevumos un e-vidēs, interneta vietnēs:
www.lbas.lv,
www.profesijupasaule.lv,
www.losp.lv,
www.zemniekusaeima.lv,
www.nozaruekspertupadomes.lv
Publikācijas projekta e-vide – izstrādāti raksti gan par uzņēmumiem, gan profesionālajām
izglītības iestādēm, gan nozares profesionālo organizāciju darbu nodarbinātības un
izglītības jautājumos:
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o Bulduru Dārzkopības vidusskola - skola pārmaiņām un inovācijām:
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/partikasrupnieciba-un-lauksaimnieciba/bulduru-darzkopibas-vidusskola-skolaparmainam-un-inovacijam-308
o Malnava - Latgales lauksaimniecības nozares speciālistu sagatavošanas
centrs:
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/partikasrupnieciba-un-lauksaimnieciba/malnava-latgales-lauksaimniecibas-nozaresspecialistu-sagatavosanas-centrs-376
o Sadarbības iespējas nozaru prestiža celšanā:
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/partikasrupnieciba-un-lauksaimnieciba/sadarbibas-iespejas-nozaru-prestiza-celsana-403
o Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padome.
Diskusija par darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu:
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/partikasrupnieciba-un-lauksaimnieciba/partikas-rupniecibas-un-lauksaimniecibas-nozaruekspertu-padome-diskusija-par-darbaspeka-pieprasijumu-un-piedavajumu-373
o Uzņēmumu un zemnieku saimniecību viedoklis par pārtikas rūpniecības un
lauksaimniecības nozares praktikantu sagatavotību:
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/partikasrupnieciba-un-lauksaimnieciba/uznemumu-un-zemnieku-saimniecibu-viedoklispar-partikas-rupniecibas-un-lauksaimniecibas-nozares-praktikantu-sagatavotibu329
o Vai izstrādātās modulārās izglītības programmas liekas piemērotas,
atbilstošas Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozarēm?
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/partikasrupnieciba-un-lauksaimnieciba/vai-izstradatas-modularas-izglitibas-programmasliekas-piemerotas-atbilstosas-partikas-rupniecibas-un-lauksaimniecibas-nozarem503
Informācija par aktualitātēm nozarē, lai veicinātu tās atpazīstamību, tiek regulāri publicēta
mājaslapās www.losp.lv, www.zemniekusaeima.lv, www.llkc.lv, www.lpuf.lv.
Jautājumi par izglītības līmeņiem lauksaimniecībā tika izskatīti Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes pārstāvju sapulcēs, kurās piedalījās nozares asociāciju
pārstāvji, pārstāvji no izglītības iestādēm, Izglītības un zinātnes ministrijas un Zemkopības
ministrijas.


Nodrošināta nepārtraukta nozares datu ievākšana un analizēšana
Informācijas sniegšana NEP locekļiem par nozares izpētes norisi. Informācijas
aktualizēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem.
Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP 2014. gadā veica 3 aptaujas par aktuālajiem
jautājumiem profesionālajā izglītībā nozaru ekspertiem, speciālistiem, uzņēmumiem un
NEP pārstāvjiem. Rezultāti tika gan publiskoti Nozaru ekspertu padomes interneta vietnē,
gan tika prezentēts Nozaru ekspertu padomju sēdē.
Statistikas datu analīze NVA, IZM, ZM, EM sniegtie dati.
Asociāciju, arodbiedrību, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra un darba devēju
organizāciju pieejamo datu analīze par kvalitatīvu prakšu vietām, programmām utt..
Nozares kvalifikācijas struktūras aktualizēšana un uzturēšana. Nozares saistīto profesiju
kartes aktualizēšana.
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
Uzņemšanas plāna saskaņošana balstoties uz nozares vajadzībām.
Veikta profesiju standartu revīzija, esošo nozaru profesiju standartu izskatīšana atbilstoši
profesiju standartu izstrādes metodikai, lēmuma pieņemšana NEP sanāksmē par profesiju
standartu aktualizēšanu vai izņemšanu no profesiju standartu reģistra. Lauksaimniecības
nozares kvalifikācijas struktūras aktualizēšana.
Esošo Profesijas standartu aktualizācijas organizēšana un koordinēšana: Atgriezeniskās
saites veidošana par absolventu nodarbinātību un turpmākām izglītības iespējam.
Uzsākts aktīvs darbs pie modulāro profesionālo izglītības programmu lauksaimniecībā:
„Lopkopības tehniķis” un „Lopkopis”, kā arī tiek strādāts pie Pārtikas rūpniecības
Modulārās profesionālās izglītības programmu profesionālajām kvalifikācijām - Lopu
kāvējs, Gaļas izcirtējs, Gaļas produktu izgatavotājs – izveides. Uzsākta profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu PKE izstrādes izvērtēšana: Dārzkopības tehniķis, Dārzkopis,
Piesaistīti 6 nozaru eksperti modulāro profesionālās izglītības programmu un
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanā.

