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ESF finansētais projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” saņems snieguma rezerves finansējumu papildu
profesijas standartu izstrādei
Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projektā 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas
sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” kopš projekta
sākuma līdz 2019.gada oktobrim kopā apgūti 6,3 miljoni eiro.
Projekta 2.darbības ietvaros, kas paredz profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju prasību
izstrādi, ir izstrādāti un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadomē apstiprināti 162 profesiju standarti. Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2019.gada
11.oktobrī tika pieņemts lēmums piešķirt projektam snieguma rezerves finansējumu papildu
5.LKI profesijas standartu izstrādei.
Projekts turpina darbu pie 3.2.darbības izpildes, kas paredz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
satura izstrādi, no projekta sākuma līdz 2019.gada oktobrim izstrādāti 35 profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu saturi un šobrīd izstrādes procesā atrodas 63. 2019.gada 1.oktobrī
izsludināts jauns iepirkums uz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi būvniecības nozarē,
tūrisma nozarē, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (tai skaitā mehānika) nozarē,
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē, drukas un mediju
tehnoloģiju nozarē, pārtikas ražošanas nozarē, mākslas nozares dizaina un radošo industriju
sektorā, kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē, lauksaimniecības nozarē,
skaistumkopšanas nozarē, veselības nozarē un enerģētikas nozarē.
Tāpat aktīvi tiek pildīta projekta 4.darbība, kas paredz modulāro profesionālās izglītības
programmu izstrādi, No projekta sākuma līdz 2019.gada oktobrim izstrādātas 81 modulārās
profesionālās izglītības programmas un šobrīd izstrādes procesā atrodas 46. 2019.gada
27.septembrī noslēdzās pieteikšanās uz jauno iepirkumu par modulāro profesionālās izglītības
programmu izstrādi, kas tika izsludināts būvniecības nozarē, enerģētikas nozarē, mākslas nozares
dizaina un radošo industriju sektorā, transporta un loģistikas nozares dzelzceļa sektorā,
transporta un loģistikas nozarē gaisa satiksmes sektorā, metālapstrādes, mašīnbūves un
mašīnzinību nozarē, skaistumkopšanas nozarē, pārtikas rūpniecības nozarē, tūrisma nozarē,

lauksaimniecības nozarē sociālās aprūpes jomā un tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošanas nozarē.
Attiecībā uz projekta 5.1.darbību, kas paredz mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību
līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas
profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrādi, šobrīd projekta
digitalizētājiem SIA “Baltijas datoru akadēmija” nodoti 3 mācību līdzekļi - transporta un
loģistikas nozarē "Drošība jūrā. Normatīvais regulējums un drošības organizācija uz kuģa",
drukas un mediju tehnoloģiju nozarē “Drukāto mediju nozares terminu skaidrojumi” un ķīmiskās
rūpniecības un tās saskarnozarēs – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide “Siltumapmaiņas
procesi ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru uzņēmumos”, no kuriem vienam mācību
līdzeklim transporta un loģistikas nozarē "Drošība jūrā. Normatīvais regulējums un drošības
organizācija uz kuģa" papildus ir izstrādāta mobilā aplikācija, kas drīzumā būs pieejama
izglītojamiem.
Projekta 5.3.darbības ietvaros 2019.gada 15.oktobrī ir noslēgusies pieteikšanās uz simulācijas
iekārtas piegādi transporta un loģistikas nozares dzelzceļa transporta sektorā. No projekta
sākuma līdz 2019.gada oktobrim ir piegādātas 115 simulācijas iekārtas 29 profesionālās
izglītības iestādēm. Šobrīd piegādes procesā atrodas 2 simulācijas iekārtas, datorprogramma
“Oracle Hospitality Suite 8” tūrisma un viesmīlības nozares viesu izmitināšanas un tūrisma
sektora prasmju apgūšanai un Holštein šķirnes govju apgrūtināto dzemdību simulators “Holstein
Model Dystocia Simulator” lauksaimniecības nozares prasmju apgūšanai.
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