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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
Projekta aktualitātes
Projekta 1.darbības ietvaros SIA “Ernst&Young Baltic”, atbilstoši noslēgtā pakalpojuma
līguma nosacījumiem Par tiesībām sniegt speciālistu pakalpojumus Nozaru kvalifikāciju
struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir veicis
sekojošus uzdevumus:





Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos
darbus/uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas - sektorus/pamatprocesus –
nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas balstoties
uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm.
Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas
kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie
raksturojumi.
Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās
ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskati.

Šobrīd SIA “Ernst&Young Baltic” papildus organizē diskusijas/seminārus, kuru mērķgrupa ir
attiecīgās nozares sektoru eksperti nozaru ministriju (ja attiecināms), nozaru profesionālo
organizāciju, kā arī Projekta sadarbības partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības (LBAS), Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes (LOSP) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta – pārstāvji. Plānoto
diskusiju/semināru mērķis ir mērķgrupas pārstāvju viedokļu izzināšana un apkopošana, un
projektā plānoto nozaru kvalifikāciju struktūru pilnveidošana.
Projekta 2.darbības ietvaros sadarbības partneri - LDDK, LOSP un LBAS uzsākuši 72
Profesijas standartu/Profesionālās kvalifikācijas prasību (PS/PKP) izstrādi, t.sk. 31 PS/PKP ir
saskaņoti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.
Projekta 3.darbības ietvaros 19.12.2017. izsludināts iepirkums par Profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu satura izstrādi (59 kvalifikācijām).
Projekta 4.darbības ietvaros ir 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.

Projekta 5.darbības ietvaros apkopota informācija no izglītības iestādēm par simulācijas iekārtu
(SI) uzstādīšanas iespējām un visām nozarēm uzsākta SI tehnisko specifikāciju izstrāde.
Iepirkumu rezultātā noslēgti 22 līgumi par mācību līdzekļu izstrādi. Mācību līdzekļi ir paredzēti
profesionālās izglītības izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei. Profesionālajā
izglītībā mācību līdzekļa 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.
14.12.2017. 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.
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