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PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA

Nozaru izcilībai un inovācijām

Kvalitatīva  un izmaksu efektīva

profesionālā izglītība
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DVB pieejas nostiprināšana
Starptautiskā izcilība, prasmju 

meistarība

ES struktūrfondu investīcijas 2021.-2027.

1. ESF 19.7 MEUR  - NKS un mācību satura pilnveide, prasmju meistarības konkursi,  DVB mācības, PII partnerības inovāciju 

ieviešanai MK not. IV 2022, projektu īstenošana no I 2023

2. ERAF 47.7 MEUR – infrastruktūras attīstība metodiskās virsvadības jomās, IT risinājumi mācību procesa digitalizācijai izglītojamo 

centrētas pieejas atbilstoši nozaru vajadzībām attīstībai, inovāciju un radošo eksperimentu pārnesei caur profesionālo izglītību 

produktos un pakalpojumos; 

MK not. IV 2023; projektu īstenošana no I 2024



Prasmju meistarība*

DVB

Profesionālās izglītības programmu
īstenošana (TPF)

NKS/Profesionālās izglītības saturs
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2021.-2027.gada periods

ESF investīcijas profesionālajai izglītībai

• NKS pilnveidošana atbilstoši tautsamniecības attīstībai, t.sk. profesiju 

standartu (PS) un profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrāde, 

nākotnes prasmju integrēšana PI saturā, (PKE) satura izstrāde;

• PI metodisko jomu attīstība,  koordinēta digitālo mācību līdzekļu 

(DML) izstrāde, izglītības programmu piedāvājuma attīstība, t.sk. 

pieaugušajiem, e-mācību attīstība, iegūto prasmju atzīšanas attīstība 

un inovāciju ieviešana profesionālajā izglītībā;

NKS/Profesionālās izglītības saturs un izcilība

DVB 2023./24. – 2028./29. m.g.
DVB mācības nodrošinātas 6000 audzēkņiem; 

DVB īstenošanai pielāgotas visas profesionālās izglītības programmas 

PII un nostiprināts institucionālais sadarbības mehānisms

Nacionālie prasmju meistarības konkursi; 

Starptautiskie prasmju meistarības konkursi; 

Prasmju meistarība

* - finansējums tikai nacionālajiem un starptautiskajiem prasmju meistarības konkursiem

Profesionālās izglītības programmu piedāvājums 

ekonomikas transformācijai (TPF)

Reģionu ekonomisko transformācijai atbilstošu cilvēkresursu 

sagatavošana īsajās profesionālās izglītības programmās, t.sk. 

īstenojot DVB; 
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Pieejamība vidējās profesionālās un 

augstākās izglītības iestādēs

- pieaugušo izglītībā ieviestas LKI 5-7 

tālākizglītības un prof. pilnveides programmas

Pilnveidota prasmju atzīšanas sistēma

- Prasmju atzīšana mikrokvalifikāciju veidā
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Sabiedrības un darba devēju izpratnes 

veicināšana

- Pieaugušo izglītības nozīmes stiprināšana

- Starptautisku digitālo resursu pieejamības 

nodrošināšana

Kvalitatīvs neformālās izglītības 

piedāvājums 

- Vienoti kvalitātes kritēriji 

- Vienots ietvars digitālo prasmju novērtēšanai

- Pašvadītu mācību pieeja kvalifikācijas iegūšanai

Individualizēts un elastīgs 

piedāvājums, dalības šķēršļu 

mazināšana

- Publiskais finansējums mācībām (ES 

fondi, TPF, ANM, VBF)

- Atbalsta pasākumi sociāli mazāk 

aizsargātām grupām
Sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas

finansēšanas sistēmas izveide

- Individuālie mācību konti

- Prasmju fondi

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA
Ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas attīstība un kvalitatīvs un pieejams 

pieaugušo izglītības piedāvājums

Pārvaldības attīstība

- Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes 

stiprināšana

- Prasmju pārvaldības platformas izveide 
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Izglītības attīstības mērķi pieaugušo izglītībā
Ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas attīstība un kvalitatīvs un pieejams 

pieaugušo izglītības piedāvājums

Izglītības politikas rezultāta «kvalitatīva un mūsdienīga izglītība» rādītāji (būtiskākie):

• digitālo prasmju pilnveide 16–74 g.v.: vismaz pamata līmeņa digitālās prasmes 
(DESI indekss) 

• pieaugušo (25-64 gadi), kuri iesaistīti pieaugušo izglītībā pēdējo četru nedēļu laikā pirms 

aptaujas, īpatsvars (Darbaspēka apsekojums,LFS (Eurostat)
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INVESTĪCIJAS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ 2021-2027
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Pasākumi:

Ilgtspējīga atbalsta sistēma pieaugušo izglītībai:

• Individuālo mācību kontu pieejas attīstība un pilotēšana (ANM)

[MK not. IV 2023; pilotprojekta īstenošana, III 2026]

• Prasmju fonda koncepta attīstīšana un pilotēšana (ESF)

[MK not. IV 2023; pilotprojekti 3 nozarēs, IV 2026]

• Regulējums uzņēmumu stimulēšanai un pienākumiem darbinieku 

izglītošanā, tiesības nodarbinātiem piedalīties izglītībā

[MK not., IV 2022; atbalsta pasākumu MK not., IV 2023]

Atbalsts nodarbināto mācībām [MK not. 2023 III, projekti 2027/2029] 

(ESF)

Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālai transformācijai:

• Ieviests vienots ietvars digitālo pamata prasmju novērtēšanai, mācību 

vajadzību identificēšanai un plānošanai 

[Normatīvais regulējums, IV 2022]

• Digitālo kompetenču nostiprināšana valsts augstākās izglītības 

standartos, nosakot atbilstošus studiju sasniedzamos rezultātus 

[Normatīvais regulējums, IV 2022]

* - visās programmās (IZM, EM, VARAM)
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PROFESIONĀLĀ UN PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA – INVESTĪCIJAS 2021-2027 
165.9M EUR (SF DAĻA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

164.2 M

ES fondi 2014-2020

SAM 8.1.3

ES fondi 2014-2020

SAM 4.2.1.2
PIKC un koledžu energoefektivitāte 

(ERAF) 13.7M

PII un koledžu mācību vide 

(ERAF) 34.7M

ES fondi 2014-2020, 

SAM 8.4.1

ES fondi 2014-2020 (EM)
ESF Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai, 

Prasmju fondi 18,3M

ESF Atbalsts indivīda vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai 29,4M 

ES fondi 2014-2020

SAM 8.5.1 DVB
ESF PI nozaru izcilības centri 

(metodika,  DVB, talanti, karjera) 16,7M 

ES fondi 2014-2020, SAM 8.5.3

ES fondi 2014-2020

SAM 8.5.2 

ANM Digitālas prasmes (3 pasākumi), 34,5M

TPF Cilvēkresursu attīstība, 16,9M (PI&PI)

93.7M 

pieaugušo 

izglītība

72.2M 

profesionālā 

izglītība
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