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Projekta aktualitātes 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem, lielākajā daļā attīstīto valstu ekonomiskā attīstība 

2017.gada otrajā pusē bija straujāka nekā iepriekš prognozēts. 2017.gada beigās strauji pieauga 

globālās tirdzniecības rādītāji, ko balstīja stabils investīciju pieaugums, īpaši attīstīto valstu 

grupā, kā arī ražošanas apjomu pieaugums 2018.-2019.gadā paredzams Latvijā, nodrošinot 

stabilu izaugsmi. 

 

Tā kā globālās ekonomikas izaugsme turpina uzlaboties, būtisks darbaspēka pieprasījuma 

pieaugums ir vērojams  arī vairākās nozarēs Latvijā.  

 

Tāpēc svarīgi ir turpināt analizēt aktuālās darba tirgus prasības un Projekta 2.darbības ietvaros 

sadarbībā ar Projekta sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, izstrādāt 

nozaru kvalifikāciju struktūrās esošajām profesionālajām kvalifikācijām profesijas 

standartus/profesionālās kvalifikācijas prasības.  

 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē no Projekta 

ietvaros izstrādājamajiem 160 jau saskaņoti 91 profesijas standarti/profesionālās kvalifikācijas 

prasības. Tas nozīmē, ka profesionālās izglītības iestādes jau šogad aktualizē profesionālās 

izglītības programmas saturu profesionālajām kvalifikācijām, kurām ir izstrādāti jaunie profesijas 

standarti/ profesionālās kvalifikācijas prasības. 

Savukārt līdz 2019.gadam tiks definētas jaunas vai aktualizētas prasības visiem vēl 

izstrādājamajiem profesijas standartiem/ profesionālās kvalifikācijas prasībām.  

Projekta 3.darbības ietvaros:  

- sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piesaistīto vecāko ekspertu darba 

grupu, turpinās “Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes un sasniedzamo 

rezultātu novērtēšanas metodikas” izstrāde; 

- ar iepirktajiem pakalpojuma sniedzējiem par profesionālās kvalifikācijas eksāmena 

satura izstrādi noslēgti 13 līgumi par 27 profesionālajām kvalifikācijām; 

- sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes. 

 

Projekta 4.darbības ietvaros turpinās modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde 54 

profesionālām kvalifikācijām. Sadarbības partneru - Latvijas Darba devēju konfederācijas, 
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes 

piesaistītie nozares eksperti nodrošina saturiskās ekspertīzes. 

Līdz 2018.gada jūnija beigām ir izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 

sekojošām profesionālajām kvalifikācijām: 

- sekretārs; 

- lietvedis; 

- klientu apkalpošanas speciālists; 

- meža mašīnu operators; 

- mežsaimniecības tehniķis; 

- kokvedēja automobiļa vadītājs; 

- sausās būves montētājs; 

- sausās būves tehniķis; 

- betonētājs; 

- betonēšanas tehniķis; 

- materiālu ķīmijas tehniķis; 

- ķīmijas laborants; 

- atjaunojamās enerģētikas tehniķis. 

 

Projekta 5. darbības ietvaros veiktas sekojošas darbības: 

- 04.04.2018 izsludināts iepirkums VISC 2018/16 simulāciju iekārtu iegāde (iekārtu 

sadaļa) 9 daļās, saņemti piedāvājumi 7 daļās, notiek piedāvājumu izvērtēšana; 

- 30.05.2018. izsludināts iepirkums VISC 2018/24 simulāciju iekārtu iegāde (IT sistēmas 

risinājumi), pieteikumu iesniegšanas termiņš  16.07.2018; 

- turpinās 26 mācību līdzekļu izstrāde, kas būs paredzēti profesionālās izglītības 

izglītojamiem un pedagogiem izglītības satura apguvei, saņemti I un/vai II nodevumi; 

- 29.05.2018. noslēgts līgums Par Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes 

vienotas vizuālās identitātes izveidošanu un ir uzsākta universālā DML vizuālās 

identitātes izstrāde. 
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