Aktivitātes 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)
ESF Projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts ) mērķis ir
pilnveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un tautsaimniecības nozaru attīstības
vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu.
Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības
partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienību, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru
(2010.gada 28.decembra sadarbības līgums Nr. 06 – 11/3).
Projekta ietvaros 2011.gada augstā ir noslēdzies iepirkums „Nozaru izpētes
pētījums profesionālajai izglītībai”, kura rezultātā par astoņām nozarēm tiks veikts
pētījums. Tiks pētītas šādas nozares: būvniecība, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība un
tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide), kokrūpniecība
(mežsaimniecība, kokapstrāde), pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība, metālapstrāde,
mašīnbūve, mašīnzinības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošana, tūrisms un skaistumkopšana.
Nozares izpētes mērķis – objektīvas informācijas ieguve par nozari,
kvalitatīvas un aktuālas profesionālās izglītības veicināšanai atbilstoši darba tirgus
prasībām
Nozares izpētes pamatā ir Nozares izpētes metodika, kura dod ieteikumus
nozares apraksta un nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras izveidei. Izstrādātais
nozares apraksts sniedz ieskatu par nozares situāciju tautsaimniecībā, tajā
nodarbinātajiem un attīstības perspektīvām.
Nozares apraksts ar attīstības tendencēm, nākotnes redzējumu un nozares
profesionālās kvalifikācijas struktūra ir pamats profesionālās izglītības plānošanai
vidējā un ilgtermiņā. Profesionālās izglītības politikas veidotāji un īstenotāji –
profesionālās izglītības iestādes saņem vispusīgu un ticamu informāciju par nozarē
nodarbināto darbinieku nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm sekmīgas
darbības nodrošināšanai.
Nozares aprakstu izstrādā izglītības vajadzībām, pamatojoties uz veikto
nozares izpēti, apkopojot un analizējot iegūto informāciju par:
- pētāmās nozares robežām (tautsaimniecības sektoru),
- nozares attīstības tendencēm Latvijā un salīdzinājumu ar situāciju citās Eiropas valstīs,
- nozares darbaspēka raksturojumu un prognozēm,
- profesionālo izglītību,
- ārējo faktoru ietekmi.
Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru veido:
- nozares profesiju vispārējs raksturojums,
- saistīto profesiju karte,
- profesionālo kvalifikāciju līmeņu karte.
Izpētes rezultātā iespējams noteikt nozares pamatprofesijas, to specializācijas
un saistītās profesijas. Saistītās profesijas ir kvalificēti nodarbošanās veidi ar kopīgu
pamatzināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču bāzi. Saistītajām profesijām daļa
kompetenču ir kopīgas, kuras pilnveidojot izglītības un /vai pieredzes ceļā (neformālā

izglītība) iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju. Veidojot moduļu
programmas, kur atsevišķu profesionālo kompetenču apguvi nodrošina modulis vai
moduļu kopa, ir iespējams turpināt izglītību jaunas profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai. Šāda elastīga jaunas profesijas apguve nodrošina darbaspēka konkurētspēju
un mobilitāti atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām un nepārtrauktu zināšanu un
prasmju apguvi visa mūža garumā.
Vairāk informācijas par projektu: http://viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/

