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Rokasgrāmatā un NEP darbā
izmantotie saīsinājumi

Kā ikvienā nozarē, arī profesionālajā izglītībā tiek lietoti termini, ko ikdienas
komunikācijā mēdz saīsināt. Šeit pārskats par visbiežāk lietotajiem saīsinājumiem.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS TERMINI
DVB mācības – darba vidē balstītas mācības
NEC – Nozares eksaminācijas centrs
NKS – nozares kvalifikāciju struktūra
PIP – profesionālās izglītības programma
PKE – profesionālās kvalifikācijas eksāmeni
PKP – Profesionālās kvalifikācijas prasības
PS – Profesijas standarts

NOZARU EKSPERTU PADOMES
BNEP – Būvniecības nozares ekspertu padome
DMT NEP – Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome
ENEP – Enerģētikas nozares ekspertu padome
EIKT NEP – Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padome
KNEP – Kokrūpniecības nozares ekspertu padome
ĶV NEP – Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares (ķīmija,
farmācija, biotehnoloģija, vide) ekspertu padome
MMM NEP – Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares ekspertu
padome
PRL NEP – Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu
padome
TNEP – Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas
nozares ekspertu padome
TL NEP – Transporta un loģistikas nozares ekspertu padome
TS NEP – Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padome
UD NEP – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas
(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares
ekspertu padome
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INSTITŪCIJAS, ORGANIZĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
AIC – Akadēmiskās informācijas centrs
AII – augstākās izglītības iestādes
AIKA – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra
EM – Ekonomikas ministrija
IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
MK – Ministru kabinets
NEP – nozaru ekspertu padomes
PII – profesionālās izglītības iestādes
PIKC – profesionālās izglītības kompetences centrs
PINTSA – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadome
IZM PPID – IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments
IZM AIZID – IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments
VISC – Valsts izglītības satura centrs
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NEP mērķis
un uzdevumi

NEP mērķis
Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, Nozaru ekspertu padomju darbības mērķis
ir sekmēt nozaru profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās
izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību
un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos (12. pants).

NEP pienākumi un tiesības
NEP pienākumus definē Profesionālās izglītības likums, kā arī citi normatīvie akti
(skatīt detalizētāku informāciju 4. nodaļā).
Būtisks NEP uzdevums ir veikt pasūtījumu izglītībai, īstenojot šādas Profesionālās
izglītības likumā definētus pienākumus:
Sniedz ierosinājumus par nozares kvalifikāciju struktūras izveidi vai aktualizāciju,
saskaņojot to ar darba tirgus prasībām, un priekšlikumus par attiecīgajai nozarei
nepieciešamajām profesionālajām kvalifikācijām un atbilstošām specializācijām.
Sniedz atzinumus par nozarei atbilstošiem profesijas standartiem un tajos
ietvertajām profesionālās kvalifikācijas prasībām to izstrādes un aktualizācijas
procesā.
Sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm un
izglītojamo

uzņemšanas

plāniem

valsts

finansētās

profesionālās

izglītības

programmās.
NEP piedalās profesionālās izglītības nodrošināšanas plānošanā, kā arī novērtē
izglītības

kvalitāti

un

sasniegtos

mācīšanās

rezultātus.

Atbilstošie

pienākumi

Profesionālās izglītības likumā:
Piedalās nozarei atbilstošo PII tīkla un nozares eksaminācijas centru attīstības un
profesionālās izglītības programmu plānošanā un sniedz atzinumu par nozares
eksaminācijas centru izveides nepieciešamību.
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Deleģē ekspertus dalībai attiecīgajai nozarei atbilstošu profesionālās izglītības
iestāžu un nozares eksaminācijas centru akreditācijā, profesionālās izglītības
programmu licencēšanā un dalībai profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.
NEP arī ir uzdots kopumā veicināt iesaistīto pušu sadarbību un rūpēties par
cilvēkresursu pieejamību nozaru attīstībai:
Veicina darba devēju sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm darba vidē
balstītu mācību atbalstīšanā un prakses organizēšanā.
Risina jautājumus, kas saistās ar nodarbinātību, pieprasījumu un piedāvājumu
attiecīgās nozares darba tirgū.
Profesionālās

izglītības

likums

nosaka

NEP

tiesības,

kuras

NEP

atbilstoši

nepieciešamībai un kapacitātei var izmantot savu mērķu sasniegšanai:
ierosināt izmaiņas profesionālās izglītības iestāžu darbībā;
pieprasīt no profesionālās izglītības iestādēm un valsts institūcijām nozares
ekspertu padomei šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros nepieciešamo
informāciju;
deleģēt nozares ekspertus profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas
prasību izstrādei;
sniegt

atzinumus

izmaiņas

un

ierosināt

profesionālās

izglītības

programmu

un

profesionālās

kvalifikācijas pārbaudījumu saturā;
sniegt atzinumus licencēšanas vai
akreditācijas lēmumu pieņemšanai,
tai skaitā par profesionālās izglītības
programmas
attīstības

atbilstību

vajadzībām

un

nozares
par

tās

sagatavoto speciālistu nodarbinātības
prognozēm.
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NEP darba organizācija

NEP sastāvs
Profesionālās izglītības likums nosaka, ka NEP sastāvā iekļauj trīs pušu sastāvus:
nozaru darba devēju vai to apvienību, nozaru profesionālo organizāciju pārstāvjus
arodbiedrību vai darbinieku pārstāvjus
valsts institūciju pārstāvjus

Valsts pārstāvji
65

~260
eksperti

Darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji
130

Arodbiedrību pārstāvji
65

+ Pieaicinātās izglītības iestādes

Nozares darba devēju organizāciju un nozares profesionālo organizāciju pārstāvjiem ir
jāveido ne mazāk par puse no attiecīgās NEP sastāva (saskaņā ar 15.07.2016. MK
noteikumiem Nr. 485).
NEP var piesaistīt patstāvīgam darbam padomē bez balstiesībām arī izglītības iestāžu
u.c. institūciju pārstāvjus ar mērķi uzlabot sadarbību un informācijas apriti.

NEP pārvaldība
NEP darbu vada padomes priekšsēdētājs, kuru NEP ievēlē no NEP locekļu vidus.
Priekšsēdētāja ievēlēšanas termiņu un pārvēlēšanas kārtība, kā arī detalizēta katra NEP
pārvaldības kārtība ir noteikta attiecīgā NEP nolikumā.
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NEP priekšsēdētājs:
vada NEP darbu, sasauc NEP sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību, vada NEP sēdes,
paraksta sēžu protokolus, elektronisko saskaņojumu protokolus (saskaņā ar
15.07.2016. MK noteikumiem Nr. 485);
pārstāv NEP publiski;
paraksta NEP oficiālās vēstules;
sadarbojas ar NEP sekretariātu, lai nodrošinātu efektīvu NEP darba koordināciju,
iekšējo un ārējo komunikāciju un attīstību;
veicina visu pušu vienlīdz aktīvu iesaisti NEP darbā, kā arī pēc iespējas cenšas panākt
kompromisu lēmumu pieņemšanā.
NEP priekšsēdētāja vietnieks piedalās NEP vadības procesā un pilda priekšsēdētāja
pienākumus viņa(s) prombūtnes laikā.
Lai īstenotu visu NEP kopīgu pārvaldību, NEP vadības pārstāvji 2019. gadā vienojās
izveidot NEP Padomi, kurā piedalās NEP vadības pārstāvji, un kuras kompetences jomas
ir šādas:
stratēģiska NEP pārvaldība un kopējā NEP darba plāna saskaņošana;
starpnozaru jautājumu plānošana un risināšana;
NEP sekretariāta konsultēšana;
NEP darbības izvērtēšana.

NEP struktūra
NEP ir tiesīgas veidot apakšpadomes un darba grupas. Saskaņā ar 15.07.2016. MK
noteikumiem Nr. 485 tās veido:
atbilstoši NEP kompetencē esošajiem jautājumiem vai darbības specifikai;
konkrētu NEP kompetencē esošu jautājumu risināšanai;
tās darbojas atbilstoši lēmumam par to izveidošanu;
tās sniedz padomei priekšlikumus par to kompetencē esošajiem jautājumiem.
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Piemēram,

Metālapstrādes,

mašīnbūves,

mašīnzinību

NEP

ir

lēmusi

par

trīs

apakšpadomju izveidi, kas darbojas NEP apakšnozarēs.

Metālapstrādes, mašīnbūves,
mašīnzinību NEP

Metālapstrādes
un mašīnbūves
apakšapdome

Autotransporta
apakšapdome

Smago
spēkratu
apakšapdome

Būvniecības NEP ir vienojies par piecu pastāvīgu darba grupu izveidošanu.

Būvniecības NEP

Ēku
būvniecības
darba grupa

Inženierbūvniecības
darba grupa

Specializēto
būvdarbu
darba grupa

Nekustamo
īpašumu
ekspluatācijas
un pārvadības
darba grupa

Arhitektūras
un ainavu
arhitektūras
darba grupa

NEP locekļa loma un atbildība
NEP locekļiem ir dots attiecīgās deleģējošās organizācijas vai institūcijas mandāts
pārstāvēt plašākas nozares darba devēju, darbinieku vai profesijas pārstāvju intereses un
ekspertīzi nozares ekspertu padomē. Savukārt NEP, tai skaitā katram tajā iesaistītajam
ekspertam, Latvijas Republikas likumdevējs ir uzticējis īstenot Profesionālās izglītības
likumā noteiktos uzdevumus.
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Tas paredz, ka NEP locekļi atbildīgi izturas pret uzticētajiem pienākumiem, uztur savu
kompetenci nozares un profesijas jautājumos, kā arī ir ieinteresēti pilnveidot izpratni par
profesionālās izglītības sistēmu. Tāpat NEP locekļi:
Piedalās NEP sēdēs un jautājumu izskatīšanas rakstveida procedūrā (elektroniski).
Komunicē ar NEP vadību un koordinatoru, paužot godīgu, faktos un argumentācijā
balstītu viedokli, piedāvā risinājumus.
Pēc uzaicinājuma iesaistās eksperta darbā, piemēram, atsaucoties aicinājumam kļūt
par ekspertu licencēšanas, akreditācijas procedūrās, profesionālās kvalifikācijas
eksāmenos, piedalīties izglītības iestāžu konventos un padomēs, karjeras atbalsta
pasākumos U.C.). Tas dod iespēju gan dalīties ar savām zināšanām, lai uzlabotu
izglītības sistēmu, gan detalizētāk iepazīties ar situāciju profesionālajā izglītībā.
Interešu konflikta gadījumā informē NEP koordinatoru par radušos situāciju un
atturas no dalības attiecīgā lēmuma pieņemšanā.

NEP koordinācija
Lai īstenotu NEP koordinatora pienākumus, LDDK ir izveidojis NEP sekretariātu, kas
ikdienā organizē un atbalsta NEP darbu, cieši sadarbojoties ar NEP vadību.

LDDK

koordinē 11 NEP. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP koordinē LOSP, bet
Kultūrizglītības NEP - LNKC.
LDDK NEP sekretariāta kontaktinformācija ir pieejama šajā saitē. https://lddk.lv/atbalstsbiznesam/nozaru-ekspertu-padomes/
NEP darbības koordināciju reglamentē:
15.07.2016. MK noteikumi 485 «Nozaru
ekspertu

padomju

darbības

un

darbības

izveidošanas,
koordinācijas

kārtība»
Līgums

starp

institūciju

par

IZM

un

koordinējošo

deleģētās

funkcijas

īstenošanu.
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NEP darba kalendārs
NEP kopīgo darba plānu katru gadu saskaņo NEP Padome, ņemot vērā NEP sekretariāta
izstrādāto priekšlikumu.

Katrs NEP gadu plāno, ņemot vērā gan
kopīgo

NEP

darba

plānu,

gan

savas

specifiskās vajadzības un prioritātes.
Atsevišķi notikumi NEP kalendārā atkārtojas
katru gadu:
semināri visiem NEP locekļiem – parasti
decembrī un jūnijā;
NEP

sēžu

grafika

un

gada

plāna

apstiprināšana – gada sākumā;
NEP

locekļu

aptauja

NEP

darbības

izvērtēšanai – gada noslēgumā.
NEP sēdes tiek rīkotas ne retāk kā reizi trīs
mēnešos. Lai NEP locekļi var savlaicīgi
ieplānot NEP sēdes, to datumi parasti tiek
nolemti un ir zināmi visam gadam.

Lēmumu pieņemšana
NEP ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse NEP locekļu. Tādēļ regulāra
NEP locekļu dalība NEP sēdēs ir būtiska, jo pretējā gadījumā ir apdraudēta NEP
lemtspēja.
NEP lēmumu pieņem ar padomes locekļu balsu vairākumu.
NEP tiesīga pieņemt lēmumus, izskatot jautājumus rakstveida procedūrā (elektroniski),
nesasaucot NEP sēdi.
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Normatīvais regulējums

Šeit īss pārskats par būtiskākajiem NEP darbu un profesionālo izglītību regulējošiem
normatīvajiem aktiem, ar ko var saskarties NEP darbā.

Izglītības
likums

MK noteikumi,
kas tieši attiecas
uz NEP darbību

MK noteikumi Nr. 485
"Nozaru ekspertu padomju
izveidošanas, darbības un
darbības koordinācijas
kārtība"

MK noteikumi Nr. 633
"Profesijas standarta,
profesionālās kvalifikācijas
prasību (ja profesijai
neapstiprina profesijas
standartu) un nozares
kvalifikāciju struktūras
izstrādes kārtība"

Profesionālās izglītības
likums

MK noteikumi,
kas attiecas
uz izglītības
saturu

MK noteikumi Nr. 626
"Noteikumi par obligāti
piemērojamo profesiju
standartu un profesionālās
kvalifikācijas prasību
sarakstu un tajā iekļauto
profesiju standartu un
profesionālās kvalifikācijas
prasību publiskošanas
kārtību"

MK noteikumi,
kas attiecas
uz izglītības
programmu
īstenošanu

MK noteikumi Nr.655
"Noteikumi par
profesionālas izglītības
programmu īstenošanas
izmaksu minimumu uz
vienu izglītojamo"

MK noteikumi noteikumi
Nr. 332 "Noteikumi par
valsts profesionālās
vidējās izglītības
standartu un valsts
arodizglītības standartu"

MK noteikumi Nr. 218
"Vispārējās un
profesionālās
izglītības programmu
licencēšanas kārtība"

MK noteikumi Nr. 141
"Noteikumi par pirmā
līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts
standartu"

MK noteikumi. Nr. 662
"Profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu norises kārtība
akreditētās profesionālās
izglītības programmās"

MK noteikumi Nr. 512
"Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu"

MK noteikumi Nr. 785
"Mācību prakses
organizācijas un
izglītojamo apdrošināšanas
kārtība"

MK noteikumi Nr. 146
"Kārtība, kādā novērtē
ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūto
profesionālo kompetenci"

Augstskolu
likums

MK noteikumi,
kas attiecas
uz izglītības
iestādēm

MK noteikumi Nr. 618
"Izglītības iestāžu,
eksaminācijas centru, citu
Izglītības likumā noteiktu
institūciju un izglītības
programmu akreditācijas
un izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības
novērtēšanas kārtība"

MK noteikumi
Nr.144 "Profesionālās
izglītības kompetences
centra statusa piešķiršanas
un anulēšanas kārtība"

MK noteikumi Nr.655
"Noteikumi par
profesionālas izglītības
programmu īstenošanas
izmaksu minimumu uz
vienu izglītojamo"

MK noteikumi Nr. 791
"Profesionālās izglītības
iestāžu un eksaminācijas
centru maksas
pakalpojumu cenrādis"

MK noteikumi Nr. 484
“Kārtība, kādā organizē un
īsteno darba vidē balstītas
mācības”
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01 Profesionālās izglītības likums
Likuma mērķis ir nodrošināt valsts profesionālās izglītības politikas īstenošanu un
profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību. Likumā tai skaitā ir
noteikti NEP pienākumi un tiesības (izklāsts pieejams 2. nodaļā), kā arī reglamentēta
profesionālās izglītības īstenošanas, kā arī atbilstošas profesionālās kvalifikācijas
piešķiršanas kārtība. Profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un attiecīgas
profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē arī Augstskolu likums.

02 Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumi
Nr. 633 "Profesijas standarta, profesionālās
kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina
profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju
struktūras izstrādes kārtība"
Noteikumi nosaka profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai
neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtību,
kā arī institūciju, kas izstrādā un aktualizē nozares kvalifikāciju struktūru. MK noteikumu
pielikumā atrodamas profesijas standartu, profesionālās kvalifikačijas prasību un nozaru
kvalifikačiju struktūras formas.

03 Ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumi
Nr. 626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju
standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību
sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un
profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas
kārtību"
Noteikumi

nosaka

obligāti

piemērojamo

profesiju

standartu

un

profesionālās

kvalifikācijas prasību (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu)
sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību
publiskošanas kārtību, tai skaitā nosaka:
pienākumu Valsts izglītības satura centram publicēt

PS vai PKP tīmekļvietnē

www.visc.gov.lv;
pienākumu izglītības iestādēm 6 mēnešu laikā pēc PS vai PKP publicēšanas
aktualizēt izglītības programmu.
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04 Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumi
Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu
Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības
programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Noteikumi nosaka:
1. vispārējās izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes), profesionālās
izglītības iestāžu, citu Izglītības likumā noteikto institūciju (turpmāk – izglītības
iestāde) un eksaminācijas centru, vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās
vidējās

izglītības

programmu,

profesionālās

pamatizglītības

arodizglītības

programmu,

profesionālās

vidējās

profesionālās

tālākizglītības

programmu

(turpmāk

izglītības
–

programmu,

programmu

izglītības

un

programma)

akreditācijas kārtību, kā arī izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas)
akreditācijas kārtību profesionālās pilnveides izglītības programmu un profesionālās
ievirzes izglītības programmu īstenošanā, tai skaitā ārkārtas akreditācijas un
akreditācijas anulēšanas kārtību;
2. kārtību un kritērijus izglītības iestāžu (izņemot augstskolas, koledžas, citas Izglītības
likumā noteiktās institūcijas, kā arī interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības iestādes) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai, tai skaitā ārkārtas
novērtēšanai un novērtēšanas anulēšanai.
Noteikumi regulē arī šādus ar akreditāciju un izglītības iestāžu vadītāju profesionālo
novērtēšanu saistītus jautājumus: (1) akreditācijas ekspertu komisijas izveidi un darbību;
(2) dienesta lēmumus un to pieņemšanas kārtību; (3) akreditācijas un izglītības iestādes
vadītāja novērtēšanas finansēšanas kārtību.

05 Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 332
"Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības
standartu un valsts arodizglītības standartu"
Noteikumi

nosaka

valsts

profesionālās

vidējās

izglītības

standartu

un

valsts

arodizglītības standartu, tai skaitā:
Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu stratēģiskos mērķus un
galvenos uzdevumus;
Profesionālās vidējās un arodizglītības obligāto saturu;
Izglītības snieguma vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, tai skaitā
profesionālās vidējās un arodizglītības programmas profesionālā satura apguves
vērtēšanas pamatprincipus;
kādi pārbaudījumi nosaka pilnu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības
programmu apguvi.
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06 Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumi
Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu"
07

Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumi
Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu"

08 Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumi Nr.
218 “Vispārējās un profesionālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”
Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas vispārējās izglītības, profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes
izglītības,

profesionālās

pilnveides

izglītības

un

profesionālās

tālākizglītības

programmas.
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Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi
Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises
kārtība akreditētās profesionālās izglītības
programmās"

Noteikumi nosaka profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tai skaitā centralizēto
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norises kārtību akreditētās profesionālās
izglītības programmās. Noteikumi aptver arī šādus eksaminācijas procesa aspektus:
Pieteikšanās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai;
Kvalifikācijas eksāmena programmas un tā satura izstrāde;
Sagatavošanās kvalifikācijas eksāmeniem, tai skaitā eksaminācijas komisijas
izveide;
Centralizēto eksāmenu materiālu izsniegšana (piegāde);
Kvalifikācijas eksāmena norises nodrošinājums;
Kvalifikācijas eksāmena norises vispārīgie jautājumi;
Kvalifikācijas eksāmenu organizācija tiem eksaminējamajiem, kuri nav ieradušies
uz kvalifikācijas eksāmeniem vai kurus neapmierina vērtējums;
Kvalifikācijas eksāmena darba vērtēšana un iegūtā vērtējuma pārskatīšana.
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Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi
Nr.144 „Profesionālās izglītības kompetences centra
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”

10

Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei piešķir un
anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu. Jāņem vērā, ka grozījumi
Profesionālās izglītības likumā paredz atteikties no kompetences centra statusa un
pāriet uz dalījumu tehnikumos, profesionālajās vidusskolās un mākslu izglītības
kompetences centros.

11

Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumi
Nr.655 "Noteikumi par profesionālas izglītības
programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu
izglītojamo"

Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikācijā iekļauto profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu
minimumu uz vienu izglītojamo (gadā), tai skaitā detalizēti apraksta izglītības
programmu nenormējamās un normējamās izmaksas, kā arī izglītības tematisko jomu,
izglītības programmu grupu un izglītības programmu izmaksu minimālos koeficientus.

12 Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumus
Nr. 146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūto profesionālo kompetenci
Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto
profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas
līmeņa profesionālajai kompetencei, tai skaitā nosaka:
kā tiek noteiktas iestādes, kuras šo funkciju veic;
ka profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

13 Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra
noteikumus Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un
eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumi nosaka profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts
pārvaldes uzdevuma – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšana – ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, tai skaitā
nosakot cenu par konkrētu novērtējamo personu skaitu atkarībā no izglītības
tematiskās jomas.
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14 Ministru kabineta 2012. gada 20. novembra noteikumi
Nr. 785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo
apdrošināšanas kārtība"
Noteikumi nosaka:
1. kārtību, kādā organizējama profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo (praktikantu)
mācību prakse iestādē, pie komersanta vai biedrībā;
2. profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot praktikanti obligāti apdrošināmi pret
nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, kā arī apdrošinājuma summas minimālo
apmēru.

15 Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr.
484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē
balstītas mācības”
Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības, tai
skaitā:
kādi darba devēji var nodrošināt darba vidē balstītas mācības;
kādi ir darba devēja uzdevumi, noslēdzot mācību līgumu;
kādas ir prasības darba vidē balstītu mācību vadītājiem;
kāda nor Nozaru ekspertu padomju loma attiecībā uz DVB mācību īstenošanu.
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05

Informācijas un statistikas
rīki

NEP mājas lapa
LDDK mājaslapas sadaļā pieejama NEP vispārējā informācija, NEP aktualitātes, kā arī
cita NEP noderīga informācija – statistikas dati par profesionālo izglītību Latvijā un
nozarēm, NEP gada pārskati, prezentācijas un video materiāli no NEP konferencēm.
Katra NEP sadaļā iespējams iepazīties ar NEP vadītājiem, NEP nolikumu un sastāvu,
NEP sēžu protokoliem, kā arī ar NEP redzējumu par profesionālās izglītības attīstību
Latvijā.

Nozares kvalifikāciju struktūra
Nozares kvalifikāciju struktūra (NKS) ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī
nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti
profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām. NKS mērķis ir izveidot
nozarē caurskatāmu, neatkarīgu, tomēr savstarpēji saistītu profesionālo kvalifikāciju
struktūru. Būtiski ir attīstīt un atpazīt nozarē strādājošo zināšanas, prasmes un
kompetences.
NKS ietver kvalifikāciju aprakstu profesionālo darbību veikšanai attiecīgajā nozarē, un
balstās uz Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru, kas darbojas kā instruments iegūto
profesiju un tām atbilstošo profesionālo kvalifikāciju salīdzināšanai un skaidrošanai,
veicinot izglītojamo un darbinieku starpvalstu mobilitāti un sekmējot viņu mūžizglītību.1
Nozaru kvalifikāciju struktūru saraksts pieejamas VISC mājas lapā šajā saitē.
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NEP Profesionālās izglītības datu
vizualizācijas platforma nep.lddk.lv

2019. gadā izveidots NEP interaktīvais tiešsaistes datu rīks Profesionālā izglītība Latvijā,
kas ir pieejams vietnē nep.lddk.lv.

Datu rīka mērķis ir palīdzēt NEP informācijas

apstrādē un lēmumu pieņemšanā par profesionālo izglītību Latvijā.
Datu rīkā izmantotas IZM PROF2 atskaites, KM apkopotie dati un VISC profesionālās
kvalifikāciju eksāmenu rezultātu datu kopas no 2016. līdz 2021. gadam, kā rezultātā
datu

rīkā

iekļautas

divas

galvenās

kategorijas

"Audzēkņi"

un

"Profesionālās

kvalifikācijas ieguvēji", kur minētās kategorijas var apskatīt gan no kvalifikāciju, gan no
izglītības iestāžu skata punkta.
Izvēloties konkrēto nozari vai apakšnozari un gadu, iespējams iepazīties ar:
Profesionālo izglītības iestāžu tīkla pārklājumu;
Kopējo audzēkņu skaitu kvalifikācijās;
Kopējo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs;
Kopējo profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaitu kvalifikācijās;
Kopējo profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaitu izglītības iestādēs;
Informāciju par audzēkņu finansēšanas veidu dalījumā pa profesionālās izglītības
iestādēm un kvalifikācijām;
Informāciju par vidējo profesionālās kvalifikācijas eksāmena atzīmi dalījumā pa
profesionālās izglītības iestādēm un kvalifikācijām.
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EM un NVA darba tirgus prognožu
portāli
Lai paplašinātu sabiedrības informētību par nākotnes darba tirgus tendencēm un
izglītības vajadzībām, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Ekonomikas
ministrija (EM) ir izstrādājušas interaktīvu darba tirgus prognožu platformu, kas
turpmāk apkopos aktuālo informāciju gan par esošo situāciju darba tirgū un NVA
īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm prognozes.nva.gov.lv, gan par EM
vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm prognozes.em.gov.lv.

EM vidēja un ilgtermiņa prognozes apkopo gan darbaspēka pieprasījuma un
piedāvājumu nākotnes tendences līdz 2040. gadam, gan demogrāfijas prognozes līdz
2060. gadam, gan arī Latvijas ekonomiskās izaugsmes scenārijus līdz 2050. gadam.
Darba tirgus prognozes - darbaspēka pieprasījumu, darbaspēka piedāvājumu,
darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma sabalansētību - iespējams apskatīt profesiju
(profesiju

klasifikators),

nozaru

(NACE2

red.),

izglītības

(izglītības

klasifikators

ISCED2011) griezumā.
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NVA īstermiņa prognožu daļa nodrošina daudzpusīgu informāciju kā par esošo
situāciju darba tirgū – reģistrēto darba meklētāju un vakanču skaitu, atalgojumu
nozaru un profesiju griezumā, tā arī īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm
nākamajam gadam.

Datu rīkā izmantotas IZM PROF2 atskaites, KM apkopotie dati un VISC profesionālās
kvalifikāciju eksāmenu rezultātu datu kopas no 2016. līdz 2021. gadam, kā rezultātā
datu rīkā iekļautas divas galvenās kategorijas "Audzēkņi" un "Profesionālās
kvalifikācijas ieguvēji", kur minētās kategorijas var apskatīt gan no kvalifikāciju, gan
no izglītības iestāžu skata punkta.
Izvēloties konkrēto nozari vai apakšnozari un gadu, iespējams iepazīties ar:
Profesionālo izglītības iestāžu tīkla pārklājumu;
Kopējo audzēkņu skaitu kvalifikācijās;
Kopējo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs;
Kopējo profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaitu kvalifikācijās;
Kopējo profesionālās kvalifikācijas ieguvēju skaitu izglītības iestādēs;
Informāciju par audzēkņu finansēšanas veidu dalījumā pa profesionālās izglītības
iestādēm un kvalifikācijām;
Informāciju par vidējo profesionālās kvalifikācijas eksāmena atzīmi dalījumā pa
profesionālās izglītības iestādēm un kvalifikācijām.

20

Sadaļa

Profesijas

informāciju

par

profils

ļauj

konkrētas

iegūt

profesiju

grupas darbaspēka pieprasījumu un
piedāvājumu, atspoguļojot to Latvijas
kartē,

vidējo

profesijai

darba

algu

raksturīgām

profesijā,

prasmēm

un

izglītības iespējām.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par platformu sniegtajām iespējām, aicinām noskatīties
video materiālu "Ieskaties nākotnes darba tirgus tendencēs".

Nozares sociālekonomiskā informācija
LDDK mājaslapas NEP sadaļā pieejama statistikas informācija par nozares galvenajiem
rādītājiem pēc NACE2 klasifikācijas – nodarbināto personu skaits, uzņēmumu skaits,
apgrozījums dalījumā pa apakšnozarēm un pēc uzņēmumu lieluma.

NEP ziņu lapa
Regulārai informācijas apritei, pieteikties jaunumu saņemšanai epastā iespējams šeit.
Lai nodrošinātu regulāru visaptverošu informācijas apriti ar ieinteresētajām pusēm,
katra mēneša beigās tiek nosūtīta ziņu lapa par galvenajām aktualitātēm izglītībā. Ja
vēlaties pievienot jaunu e-pasta adresi NEP ziņu lapas saņēmēju listei, lūdzu, piesakieties
šeit. LDDK mājaslapas NEP sadaļā tiek pastāvīgi atjaunināts izsūtīto ziņu lapu arhīvs.

Ekspertu iesaiste - kā pieteikties?
Lai iesaistītos NEP, organizācijai, kura ir tiesīga piedalīties NEP darbā (nozares darba
devēju

organizācijai,

nozares

profesionālajai

apvienībai, ministrijai) aizpildīta
dzīvesgaitas

aprakstu (CV) ir

organizācijai,

pieteikuma forma

jāiesniedz

NEP

arodbiedrībai

vai

to

kopā ar deleģētā pārstāvja

sekretariātam,

sūtot

uz

e-

pastu lddk@lddk.lv (ar elektronisko parakstu) vai pasta adresi: LDDK, Raiņa bulvāris 4,
2.stāvs, Rīga, LV-1050.
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Avoti par profesionālo
izglītību Latvijā

Starptautiski informācijas
avoti

Valsts izglītības informācijas sistēma

ES ESCO kvalifikāciju datubāze:

www.viis.gov.lv

https://esco.ec.europa.eu/en/classifica

AIC Kvalifikāciju datubāze

tion

www.latvijaskvalifikacijas.lv

ES aģentūras Cedefop dati par

AIC AIKA datu bāze par

prasmju pieprasījumu

Augstskolu/koledžu novērtēšanu,

https://www.cedefop.europa.eu/en/to

studiju virzienu akreditāciju un

ols/skills-intelligence

studiju programmu licencēšanu

Kvalifikāciju standarti starptautiskajā

https://eplatforma.aika.lv/

profesionālās meistarības konkursā
"World Skills"
https://worldskills.org/skills/
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