
Iespējamie situāciju risinājumi un ieteikumi izglītības programmu pielāgošanai, lai varētu uzsākt 2020./2021.m.g. 1.kursu atbilstoši  
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”  

Nr. 

Situācijas  apraksts 

MIP paraugs* Kas jāveic? 
Kā jāveic? 

Ir 

 pieejams 

Nav 

pieejams 

Programmas 

grozījumi 

MIP 

licencēšana 

1. Izglītības iestādei  jau  

ir licencēta MIP 

  

X 

 1.  Ar rīkojumu ir jānosaka MIP izmaiņas, kas ir saistošas, uzsākot mācības 
2020.gada 1.septembrī . 
2.  Jāaugšupielādē rīkojums par grozījumiem, aktualizētais (“jaunajā formātā”) 
mācību plāns/mācību procesa grafiks 1.kursam VIIS sistēmā. 
3.  Jāinformē IKVD, uzrakstot uz licencesana@ikvd.gov.lv (obligāti norādot 
programmas/-u licencēšanas datus). 

2. Izglītības iestādei  ir 

licencēta  IP ar 

priekšmetisko pieeju 

 

X X 

 1.  Ar rīkojumu ir jānosaka priekšmetiskās programmas izmaiņas, kas ir saistošas, 
uzsākot mācības 2020.gada 1.septembrī . 
2.  Jāaugšupielādē rīkojums par grozījumiem, aktualizētais (“jaunajā formātā”)  
mācību plāns/mācību procesa grafiks 1.kursam VIIS sistēmā. 
3.  Jāinformē IKVD, uzrakstot uz licencesana@ikvd.gov.lv  (obligāti norādot 

programmas/-u licencēšanas datus). 

3. Izglītības iestādei  ir 

licencēta  IP ar 

priekšmetisko pieeju 
X 

  

X 

1.  Jālicencē MIP noteiktajā kārtībā („vecajā”  formātā)**  
2.  Ar rīkojumu ir jānosaka MIP izmaiņas, kas ir saistošas, uzsākot mācības 
2020.gada 1.septembrī . 
3.  Jāaugšupielādē rīkojums par grozījumiem, aktualizētais (“jaunajā formātā”)  
mācību plāns/mācību procesa grafiks 1.kursam VIIS sistēmā. 
4.  Jāinformē IKVD, uzrakstot uz licencesana@ikvd.gov.lv  (obligāti norādot 

programmas/-u licencēšanas datus). 

4. Izglītības iestāde 
plāno uzsākt izglītības 
programmas 
īstenošanu  noteiktas 
profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei, 
kuru  vēl  nav  vispār 
īstenojusi  

X 

  

X 

1.  Jālicencē MIP noteiktajā kārtībā („vecajā”  formātā)**  
2.  Ar rīkojumu ir jānosaka MIP izmaiņas, kas ir saistošas, uzsākot mācības 
2020.gada 1.septembrī . 
3.  Jāaugšupielādē rīkojums par grozījumiem, aktualizētais (“jaunajā formātā”) 
mācību plāns/mācību procesa grafiks 1.kursam VIIS sistēmā. 
4.  Jāinformē IKVD, uzrakstot uz licencesana@ikvd.gov.lv (obligāti norādot 

programmas/-u licencēšanas datus). 

 

*- Modulārās izglītības programmas (MIP) paraugs ir vai nav pieejams VISC mājas lapā vai e-vidē. 

** - Ja izglītības iestāde  izstrādā jaunu modulāro programmu  atbilstoši jaunajam standartam  („jaunajā” formātā) un visam mācību periodam                        

(4 gadiem) – šī programma tiks licencēta un MIP grozījumi 1.kursam nebūs jāveic. 
 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar VISC (https://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml) un  

IKVD (https://ikvd.gov.lv/kontakti/#toggle-id-2) . 
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