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NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS 

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI 

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050, 64615339, e-pasts: info@852.visc.gov.lv  

Turpinās Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 

Nr.8.5.2.0./16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana 

2016.gada decembrī Valsts izglītības satura centrs uzsāka Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto 

projektu Nr.8.5.2.0./16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 

attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ar mērķi nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.  

Projekta ietvaros līdz 2021.gada 31.decembrim paredzētas vairākas darbības, tostarp – 

pilnveidot Nozaru kvalifikāciju sistēmu, izstrādāt 160 Profesijas standartus/Profesionālās 

kvalifikācijas prasības, 184 Modulārās izglītības programmas, 210 Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu satura izstrādi, kā arī izstrādāt vai iegādāties mācību līdzekļus un simulācijas iekārtas 

Profesionālās izglītības iestāžu vajadzībām.  

Kopā ar sadarbības partneriem - Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk-LDDK), 

Latvijas Brīvo arodbiedrības savienību (turpmāk-LBAS), Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padomi (turpmāk-LOSP) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu - gada laikā ir 

paveikts nozīmīgs darbs: 

- uzsākta 72 Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, t.sk. 31 

Profesijas standarts/Profesionālās kvalifikācijas prasības ir saskaņotas Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē; 

- noslēgti 8 līgumi par Modulāro izglītības programmu izstrādi 18 profesionālām 

kvalifikācijām. Projekts paralēli ar sadarbības partneriem  - LDDK, LOSP un LBAS ir 

uzsācis nozares ekspertu apzināšanu ekspertīzes nodrošināšanai; 

- apkopota informācija no Profesionālajām izglītības iestādēm par simulācijas iekārtu 

uzstādīšanas iespējām un visām nozarēm uzsākta simulācijas iekārtu tehnisko 

specifikāciju izstrāde; 

- iepirkumu rezultātā noslēgti 22 līgumi par mācību līdzekļu izstrādi, kas būs paredzēti 

profesionālās  izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei.  

Profesionālajā izglītībā mācību līdzekļu saturu nosaka tautsaimniecības nozares un darba 

tirgus vajadzības, kas rada motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai, kā arī 

nodrošina izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālajai darbībai. Tajos ir 

iekļaujams Profesijas standartā/Profesionālās kvalifikācijas prasībās noteiktais saturs, 

metodiski izklāstīti profesionālo kompetenču teorijas un prakses jautājumi, kā arī 

sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšana; 
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- izsludināts iepirkums Par digitālo mācību līdzekļu multimediju digitālās komponentes 

izgatavošanu, kurā paredzēta digitālo mācību līdzekļu satura digitalizācija, digitālās 

vizuālās identitātes izveidošana, multimēdiju satura komponentes (audio un video) 

izgatavošana, kā arī izstrādājuma interaktīvo elementu izveidošana atbilstoši saturam.  

Valsts izglītības satura centrs ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kas veic šādas funkcijas:  

- nodrošina mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu;  

- nodrošina profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, 

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības 

satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem;  

- nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos vispārējā 

izglītībā;  

- nodrošina vienotu profesionālās izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi;  

- koordinē vispārējās izglītības un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību 

literatūras izstrādi;  

- koordinē atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamajiem ar 

īpašām vajadzībām;  

- koordinē interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo 

personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;  

- nodrošina Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi;  

- koordinē un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;  

- nodrošina valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, 

pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja 

statusa iegūšanai.  
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