
 

2010.gada 1.decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar partneriem – 

Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības 

satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda 

projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 

kvalitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts). Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 

2015.gada 30.novembris. Kopējais Eiropas Sociālā fonda finansējums projektā ir 

3 405 530,00 euro. 

 

Projekta mērķis: izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīva un tautsaimniecības nozaru 

attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu: 

 izveidojot Nozaru ekspertu padomes; 

 veicot nozaru izpēti un strukturizējot visās tautsaimniecības nozarēs 

nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas pamatprofesijās, saistītajās 

profesijās un specializācijas, izveidojot Latvijas nozaru profesionālo 

kvalifikāciju struktūru atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai; 

 izstrādājot vai aktualizējot profesiju standartus nozares pamatprofesijām un 

kvalifikācijas pamatprasības saistītajām profesijām un specializācijām; 

 pārstrukturējot profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas, 

pielietojot moduļu pieeju; 

 pilnveidojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norisi; 

 aprobējot esošo sistēmu ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju 

un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai; 

 nodrošinot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā 

izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) un vienoto profesionālās 

izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā. 

 

 

Nozaru ekspertu padomju izveide 

 

Mērķis: sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, 

veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) 

organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu 

attīstības jautājumos. 

 

Rezultāts: izveidotas 12 nozaru ekspertu padomes 14 tautsaimniecības nozaru sektoros: 

1. Tūrisms un skaistumkopšana; 

2. Ķīmiskās rūpniecība un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide; 

3. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības; 

4. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana; 

5. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde); 

6. Būvniecība; 

7. Enerģētika; 

8. Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība; 

9. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un komerczinības); 
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10. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 

11. Transports un loģistika;  

12. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains* 

*Saskaņā ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un 

datordizaina nozares ekspertu padomes 2015.gada 10.jūnija lēmumu Nr.19 attiecīgās 

nozares ekspertu padomes nosaukums tiek mainīts uz Drukas un mediju tehnoloģiju 

nozares ekspertu padome. 

 

Iesaistītās puses/personas: 2015.gada novembrī nozaru ekspertu padomēs darbojas 

vairāk, kā 300 locekļi, apvienojot darba devēju organizāciju vai to apvienību, nozares 

arodbiedrību organizāciju un valsts institūciju pārstāvjus. 

 

Plašāka informācija par nozaru ekspertu padomju darbību pieejama projekta ietvaros 

izstrādātajā vietnē www.nozaruekspertupadomes.lv 

 

 

Nozaru izpēte 

 

Mērķis: veikt nozares izpēti projektā definētajām nozarēm, t.i., ar nozari saistītās 

informācijas ieguves, apkopošanas un analīzes rezultātā, izmantojot atbilstošas pētniecības 

metodes, sagatavot nozares aprakstu profesionālās izglītības vajadzībām un noteikt 

nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru, vienlaikus nodrošinot Latvijas tautsaimniecības 

nozaru kvalifikāciju pārskatāmību, salīdzināmību un pārnesamību starptautiski atzīstamai 

kvalifikācijas līmeņu salīdzināšanai citu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmās. 

 

Rezultāts: izstrādāti 14 nozaru apraksti, t.sk., izveidotas 14 nozaru kvalifikāciju struktūras, 

nosakot pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa 

profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ievērojot katrai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un kompetences.  

 

Iesaistītās puses/personas: iepirkuma rezultātā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem 

veicot nozaru izpēti, apkopoti un analizēti Valsts ieņēmumu dienesta, Izglītības un zinātnes 

ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Ekonomikas ministrijas dati. Nozaru izpētei 

nepieciešamās informācijas ieguvē, izmantojot anketēšanas, intervijas un fokusgrupu 

diskusijas metodes, tika iesaistīta plaša respondentu grupa: nozaru eksperti, uzņēmumu 

(darba devēju) pārstāvji, darba ņēmēji un profesionālās izglītības iestādes. 

 

Plašāka informācija par nozaru izpētes rezultātiem pieejama Valsts izglītības attīstības 

aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļas VIAA ES struktūrfondu projekti apakšsadaļā 

Nozaru kvalifikācijas sistēmas un vietnē www.nozaruekspertupadomes.lv sadaļā Nozaru 

kvalifikāciju sistēma. 

 

 

Profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde 

 

Mērķis: atbilstoši nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrai, izstrādāt profesiju standartus 

un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, nosakot profesijā veicamos pienākumus un 
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uzdevumus, nepieciešamās prasmes un zināšanas to veikšanai, kā arī profesionālās 

kompetences. 

 

Rezultāts: projekta ietvaros izstrādāts 61 profesiju standarts (pamatprofesijām) un 19 

profesionālo kvalifikāciju pamatprasības (saistītajām profesijām un specializācijām). 

 

Iesaistītās puses/personas: Katra profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas 

pamatprasību izstrādē bija iesaistīta darba grupa, kurā piedalījās pieci nozares pārstāvji un 

divi darba grupas moderatori. Tādējādi 80 darba grupās profesiju apguvei nepieciešamo 

zināšanu, prasmju un kompetenču definēšanā bija iesaistīti 400 nozares pārstāvji. Pēc katra 

profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības izstrādes tika nodrošināta 

tā ekspertīze. Minēto ekspertīzi katram profesijas standartam un profesionālo kvalifikāciju 

pamatprasībām veica divi nozaru ekspertu padomju izvirzītie un Profesionālās izglītības un 

nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes apstiprinātie eksperti.  

 

Plašāka informācija par profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību 

izstrādes rezultātiem pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā 

www.viaa.gov.lv sadaļas VIAA ES struktūrfondu projekti apakšsadaļā Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas un Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv sadaļas Profesionālā 

izglītība apakšsadaļā Profesiju standarti. 

 

 

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde 

 

Mērķis: saturiski pārstrukturēt profesionālās izglītības programmas, ieviešot uz prasmēm 

(profesionālajām kompetencēm) un sasniedzamajiem rezultātiem balstītu mācību procesu 

un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām 

konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā. 

 

Rezultāts: sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un iepirkuma rezultātā izvēlētajiem 

pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādātas 56 modulārās profesionālās izglītības programmas, 

tajā skaitā, 22 sākotnējās profesionālās izglītības programmas un 34 profesionālās 

tālākizglītības programmas. 

 

Iesaistītās puses/personas: katras modulārās profesionālās izglītības programmas 

izstrādē bija iesaistīta darba grupa, kurā piedalījās vismaz pieci profesionālās izglītības 

pedagogi, viens nozares pārstāvis un viens darba grupas vadītājs. Katrai izstrādātajai 

modulārās profesionālās izglītības programmai tika nodrošināta ekspertīze, izvērtējot 

izstrādātās modulārās programmas atbilstību darba tirgus prasībām. Minēto ekspertīzi 

katrai programmai veica divi nozaru deleģētie un Projekta sadarbības partneru – Latvijas 

Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – piesaistītie 

eksperti. 

 

Plašāka informācija par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi pieejama 

Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv sadaļās Profesionālā izglītība, 

Metodiskie materiāli, Programmas un ESF projekts. 

 

 

 

http://www.visc.gov.lv/
http://www.visc.gov.lv/
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde, t.sk., alternatīvo mācību 

rezultātu novērtēšanas formu satura izstrāde 

 

Mērķis: pilnveidot vai izveidot jaunas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumu 

bankas un vērtēšanas kritērijus, kā arī izstrādāt alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas 

formas uzdevumu komplektus un vērtēšanas kritērijus zināšanu, prasmju un kompetenču 

novērtēšanai, kas iegūtas profesionālajā izglītībā vai ārpus formālās izglītības sistēmas. 

 

Rezultāts: sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un iepirkuma rezultātā izvēlētajiem 

pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs un 

alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas 32 profesionālajām kvalifikācijām, tai 

skaitā četrām profesionālajām kvalifikācijām veikta arī izstrādāto alternatīvo mācību 

rezultātu novērtēšanas formu praktiskā aprobācija.  

 

Iesaistītās puses/personas: katras profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura un 

alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas izstrādē bija iesaistīta darba grupa, kurā 

piedalījās vismaz trīs profesionālās izglītības pedagogi, viens nozares pārstāvis un viens 

darba grupas vadītājs. Katram izstrādātajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam un 

alternatīvajai mācību rezultātu novērtēšanas formai tika nodrošināta ekspertīze, izvērtējot to 

atbilstību darba tirgus prasībām. Minēto ekspertīzi katram izstrādātajam profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenam un alternatīvajai mācību rezultātu novērtēšanas formai veica divi 

nozaru deleģētie un Projekta sadarbības partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas 

un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – piesaistītie eksperti. 

 

Plašāka informācija par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi pieejama 

Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv sadaļās Profesionālā izglītība, 

Metodiskie materiāli un ESF projekts. 

 

 

Ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšana 

 

Mērķis: aprobēt ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču 

novērtēšanas un atzīšanas sistēmu. 

 

Rezultāts: sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu projekta ietvaros 80 personām 

nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot to ārpus formālās izglītības 

iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

profesionālo kompetenču novērtēšanu un atzīšanu turpina koordinēt Izglītības kvalitātes 

valsts dienests. Līdz 2015.gada novembrim vairāk kā 2 500 personas šādā veidā ir 

apliecinājušas savas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences un ieguvušas profesionālo kvalifikāciju. 

 

Plašāka informācija par ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču novērtēšanu pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā 

www.ikvd.gov.lv sadaļā Ārpus formālā izglītība. 

 

 

http://www.visc.gov.lv/
http://www.ikvd.gov.lv/
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Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un 

profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas rādītāju ieviešana profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā  

 

Mērķis: ieviest EQAVET indikatorus vienotā vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmā, kas turpmāk ļautu nodrošināt kvalificēta darbaspēka iekļaušanos 

darba tirgū, padarot profesionālo izglītību konkurētspējīgāku. 

 

Rezultāts: izstrādāts vienoto kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanas profesionālajā 

izglītībā projekts, kā arī aktivizēta sociālo partneru un nozaru iesaiste profesionālās 

izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes pārvaldībā. 

 

Iesaistītās puses/personas: sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizēti 17 

apmācību semināri izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanai. Minētos seminārus apmeklējuši vairāk kā 

450 nozaru ekspertu padomju deleģētie profesionālās izglītības iestāžu un izglītības 

programmu kvalitātes novērtēšanas eksperti. 

Izglītības kvalitātes valsts dienests organizējis piecas darba grupu sanāksmes EQAVET 

kritēriju iestrādei nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā. Minētajās darba grupās bija 

iesaistītas nozaru ekspertu padomes, to deleģētie eksperti, kā arī izglītības iestāžu 

pārstāvji. Kopumā darba grupās piedalījušās vairāk, kā 70 personas. 

Sešos informatīvajos semināros par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes 

vērtēšanas sistēmā piedalījušies vismaz 80 nozaru ekspertu padomju deleģētie pārstāvji. 

Vairāk kā 80 personas piedalījušās arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētajos 

semināros – diskusijās profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, nozaru 

ekspertu padomju un izglītības pārvalžu pārstāvjiem „Vienotu izglītības iestāžu un 

programmu pašnovērtēšanas metodisko ieteikumu vispārējā un profesionālajā izglītībā 

pilnveide, kuros paredzēts iestrādāt arī Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras 

profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) rādītājus”. 

 

Plašāka informācija par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru profesionālajā 

izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) pieejama Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta mājaslapā www.ikvd.gov.lv sadaļas Akreditācija apakšsadaļā un Kvalitātes 

novērtēšana. 

 

 

Informatīvie un metodiskie materiāli 

 

Projektā sasniegto rezultātu ilgtspējai ir izstrādāti šādi informatīvie un metodiskie materiāli, 

kas tiek nodoti projekta sadarbības partneriem tālākai izplatīšanai attiecīgo projekta 

aktivitāšu tiešajām mērķa auditorijām – izglītības iestādēm, nozaru ekspertu padomēm, 

nozaru darba devējiem, pretendentiem ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

kompetenču novērtēšanai: 

 Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un 

paaugstināšanā; 

 Nozaru ekspertu padomes – loma un iesaistes veidi tajās; 

 Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei; 

 Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas 

metodika izglītības iestādēm; 

http://www.ikvd.gov.lv/
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 Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanā; 

 Metodiskais materiāls izglītības iestāžu akreditācijas pašvērtējumam; 

 Rokasgrāmata izglītības iestāžu akreditācijas ekspertiem. 

 


