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Darba vidē balstītu mācību vadītāju mācību programma

Latvijas un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūra, 
nozaru kvalifikāciju struktūras, profesiju standarti 

un modulārās mācību programmas 



Sasniedzamais mērķis

Darba vidē balstīto mācību vadītājs būs spējīgs izprast Latvijas un 
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras mērķi un izveidošanas principus. 



Zināšanas un prasmes

Šī mācību posma beigās Jūs varēsiet teikt:

1. Es saprotu Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras mērķi

2. Es varu aprakstīt Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras būtību

3. Es varu izmantot iegūtās zināšanas par kvalifikāciju ietvarstruktūrām
savā ikdienas darbā (uzņēmumā)



Kvalifikāciju ietvarstruktūras mērķis

1. Kvalifikāciju ietvarstruktūras mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas atbilstību 
darba tirgus vajadzībām, tās caurspīdīgumu, salīdzināmību, apmācību 
nepārtrauktību, veicināt nodarbinātības un ģeogrāfisko mobilitāti. 

2. Kvalifikāciju ietvarstruktūra ir balstīta uz sadarbību starp sociālajiem 
partneriem – valsti un izglītības iestādēm.

3. Kvalifikāciju ietvarstruktūras pamats ir nacionālā kvalifikācijas struktūra –
kvalifikācijas sadalīšana kvalifikācijas līmeņos, atbilstoši uzstādītajiem 
kritērijiem katram noteiktajam un iegūtajam apmācību līmenim.

4. Kvalifikāciju ietvarstruktūra nodrošina kvalifikācijas līmeņa aprakstu: 
vispārīgu zināšanu aprakstu, prasmes un kompetences, kas sniedz pamata 
informāciju par to, ko katra apmācību līmeņa apmācāmajam vajadzētu spēt 
demonstrēt pēc apmācību līmeņa pabeigšanas.



Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā
pa līmeņiem ir sakārtotas Latvijas izglītības sistēmā piešķirtās kvalifikācijas.

LKI struktūra, uzbūve un funkcijas ir veidotas, balstoties uz Eiropas
Kvalifikāciju ietvarstruktūru un ņemot vērā Latvijas izglītības tradīcijas un
kontekstu, kā arī iesaistīto pušu intereses.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver
izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un
visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā
izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo
kvalifikāciju.



Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu apraksti balstās uz mācīšanās 
rezultātiem, izsakot tos trīs dimensijās:

• zināšanas (zināšanas un izpratne);

• prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes);

• kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).

Pēc līdzīga principa tiek veidoti profesijas standarti, aprakstot profesionālās 
darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās:

• prasmes un attieksmes;

• profesionālās zināšanas;

• vispārējās zināšanas;

• kompetences.









Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (EKI) 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) ir vienota astoņu līmeņu Eiropas
atsauces sistēma, kuras mērķis ir veicināt mūžizglītību un sekmēt
iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti.

Nodrošinot atsauces punktus Eiropas valstu kvalifikācijām, ar EKI palīdzību
var veiksmīgāk salīdzināt un saprast dažādu Eiropas valstu izglītības
kvalifikācijas.

Izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (2008. gada
aprīlis).



Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (EKI)

EKI ieguvumi:

• Tā nodrošina labāku saikni starp izglītības un apmācību nodrošināšanu, 
kā arī darba tirgus vajadzību grupēšanu pēc zināšanām, prasmēm un 
kompetencēm;

• Tā veicina mācību atzīšanu starp ES valstīm.

Eiropas Savienības valstis ir panākušas vienošanos:

- Tuvināt savas kvalifikāciju sistēmas EKI. Šo procesu sauc par 
„attiecināšanu“;

- Norādīt EKI līmeni dažādos kvalifikācijas dokumentos (piemēram, 
diplomos, kvalifikācijas apliecībās, sertifikātos utt.).



Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (EKI)

EKI pamatā ir astoņi līmeņi, kas ir kopīgi visai Eiropai un kas apraksta
apmācību iznākumus: zināšanas, prasmes un kompetences

Atšķirības starp 1. un 8. līmeni tiek atspoguļotas zināšanu un izpratnes
sarežģītības pakāpē, izpratnē un zināšanu apjomā: nepieciešamais atbalsts
un instrukcijas; integrācijas atbalsts, nepieciešamais neatkarības un
jaunrades līmenis; prakses/pielietojamības diapazons un tā sarežģītības
pakāpe; pārredzamības pakāpe un dinamika dažādās situācijās.

EKI sevī ietver visus izglītības sektorus: vispārējā un pieaugušo izglītība,
profesionālā izglītība un apmācības, kā arī augstākā izglītība visos līmeņos.



Nozares kvalifikāciju struktūra

Nozares kvalifikāciju struktūra ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā
arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats,
kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un
specializācijām.



Nozaru kvalifikāciju struktūras izveide

2011.-2012. gadā tika veikta 14 nozaru izpēte.

1) Pamatojoties uz nozares izpētē iegūto informāciju, tika izveidots nozares apraksts
profesionālās izglītības vajadzībām, aptverot:

 nozares darbaspēka raksturojumu un prognozes;

 profesionālās izglītības piedāvājumu.

Vairāk informācijas – http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=573

2) Izstrādāta nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra atbilstoši reālai situācijai nozarē,
aktualizācija 2015:

 apzinātas profesijas nozarē, sagatavojot pārstāvēto nozares profesiju sarakstu;

 profesijas sagrupētas pamatprofesijās, specializācijās un saistītajās profesijās;

 katrai pamatprofesijai izstrādāts īss apraksts, uzskaitot profesionālās darbības raksturīgākos
elementus.

2017. gadā plānota nozaru kvalifikāciju struktūru funkcionālā analīze.
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Tekstilizstrādājumu ražošanas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra
Kvalifikācijas 

līmenis

Apģērbu un tekstila ražošanas 

inženieris
Produktu dizainers

Tekstila tehnoloģijas Tekstiliju dizainers

Apģērbu tehnoloģija Apģērba dizainers

Apģērbu konstruēšana Ādas izstrādājumu dizainers

Apģērba un tekstila patēriņa Apavu dizainers

Tekstiliju un ādas 

izstrādājumu projektētājs

Tekstiliju projektētājs

Tehnisko tekstiliju projektētājs

Apģērbu projektētājs

Apavu projektētājs

Tekstiliju ražošanas un  

izgatavošanas speciālists
Tērpu stila speciālists Apavu izgatavotājs

Ādas un kažokādas 

izstrādājumu izgatavošanas 

speciālists

Tekstiliju dizaina speciālists

Vērpto tekstiliju ražošanas 

speciālists
Apģērba dizaina speciālists

Austo tekstiliju ražošanas 

speciālists

Ādas izstrādājumu dizaina 

speciālists

Adīto tekstiliju ražošanas 

speciālists
Apavu dizaina speciālists

Neausto drānu un izstrādājumu  

ražošanas speciālists

Tekstiliju laborants (kvalitātes 

kontrolieris)

Tekstilmateriālu ražošanas  

operators
Šuvējs Drēbnieks Apavu labotājs Ādminis *

Vērpšanas iekārtu operators Izšūšanas iekārtu operators Piegriezējs

Aušanas iekārtu operators Šūšanas iekārtu operators

Adīšanas iekārtu operators

Neausto drānu ražošanas iekārtu 

operators

Tekstiliju apdares operators

Apģērbu labotāja palīgs Apavu labotāja palīgs

1.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem

5.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

4.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

3.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis

2.profesionālās 

kvalifikācijas 

līmenis





Pašpārbaudes jautājumi

1. Aprakstīt Latvijas un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras mērķi

2. Aprakstīt Latvijas un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras uzdevumus

3. Definēt kvalifikāciju izveides un pārvaldes principus, kompetenču
novērtējumu, kvalifikācijas iegūšanu un institucionālo struktūru

4. Aprakstīt, kādus ieguvumus Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras
sniedz darba tirgum

5. Īsi pastāstīt par Latvijas kvalifikācijas līmeņiem

6. Aprakstīt, kur un kā kvalifikāciju struktūras var tikt piemērotas (tajā
skaitā, uzņēmumos)



Kvalifikācijas prasības profesionālās izglītības jomā: 

profesiju standarti un modulārās profesionālās 

izglītības programmas 



Vajadzība

Darba vidē balstīto mācību vadītājiem uzņēmumos jāspēj izprast profesiju 
standarta un modulārās profesionālās izglītības programmas specifiku, lai 
piedalītos atbilstošu mācību darba vietā izstrādē un īstenošanā.



Zināšanas un prasmes

Šo mācību posma beigās Jūs varēsiet teikt:

1. Es zinu, kā definēt profesijas standartus;

2. Es zinu modulāro profesionālo izglītības programmu veidošanas 
struktūru;

3. Es spēju pielietot zināšanas par profesiju standartiem un modulārajām 
profesionālās izglītības programmām savā ikdienas darbā 
(uzņēmumā).



Profesijas standarts

Viens no svarīgākajiem nozaru kvalifikācijas struktūras elementiem.

Rīks, lai izveidotu profesionālās izglītības mācību programmas.

Starpnieks, kas apvieno darba tirgus mērķus un izglītības mērķus.



Profesijas standarti

Profesijas standarti tiek veidoti: 

1) pamatprofesijām, kas ir visaptverošas un nodrošina noteiktu nozares 
procesu īstenošanu un ir plaši pārstāvētas nozarē nodarbināto vidū; 

2) saistītām profesijām - nozares profesijas ar kopīgu pamatzināšanu, 
prasmju un profesionālo kompetenču bāzi.

Profesionālās kvalifikācijas pamatprasības tiek veidotas: 

1) specializācijām, kas ir  no pamatprofesijas atvasinātas profesijas, kur 
pamatdarbības ir līdzīgas, bet nepieciešamas papildu zināšanas un 
prasmes, lai kvalitatīvi veiktu uzdevumus.



Profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas 
prasību izstrāde (spēkā no 30.09.2016) 

Izstrādā  ekspertu darba grupa, kuras sastāvā iekļauj:

1) attiecīgās nozares ministrijas pārstāvi;

2) nozaru ekspertu padomes (ja tāda ir izveidota) pārstāvi;

3) izglītības iestādes pārstāvošas organizācijas deleģētu pārstāvi.

Dalībai darba grupā var pieaicināt: 

1) valsts vai pašvaldību institūciju pārstāvi;

2) zinātnisko institūciju pārstāvi;

3) izglītības iestāžu pārstāvi;

4) arodbiedrību un to apvienību deleģētus pārstāvjus;

5) darba devēju organizāciju deleģētus pārstāvjus un citas personas.

Nozaru ekspertu padome sniedz atzinumu. Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)  saskaņo.
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Nozaru ekspertu padomes un to uzdevumi

2015. gada 15. maijā stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā,
nostiprinot nozaru ekspertu padomju statusu un funkcijas.

2016. gada 15. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 „Nozaru
ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”.

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu nozaru ekspertu padomju darbību
koordinē Latvijas Darba devēju konfederācija.

zņēmums: Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes
darbību koordinē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.
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12 nozaru ekspertu padomes:

1. KOKRŪPNIECĪBA (KOKASPTRĀDE UN MEŽSAIMNIECĪBA)

2. METĀLAPSTRĀDE, MAŠĪNBŪVE

3. TEKSTILRŪPNIECĪBA

4. ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS SASKARNOZARES

5. DRUKA UN MEDIJU TEHNOLOĢIJAS

6. PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA (KOORDINĒ LOSP)

7. TŪRISMS UN SKAISTUMKOPŠANA

8. TRANSPORTS UN LOĢISTIKA

9. BŪVNIECĪBA

10.ENERĢĒTIKA

11.ELEKTRONIKA UN INFORMĀCIJAS KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

12.UZŅĒMĒJDARBĪBA
26



Pārstāvniecība

141 darba devēju un 
nozaru asociāciju 
pārstāvju

49 arodbiedrību 
pārstāvju

57 valsts puses 
pārstāvju

41 profesionālo 
organizāciju, neatkarīgo 
ekspertu, skolu 
pārstāvju

12 NEP kopumā 
sevī ietver:

Darba devēji

(LDDK) 

Darba 
ņēmēji 
(LBAS)

Valsts puse 
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Nozaru ekspertu padomju uzdevumi, PIL 12.pants

1) sniegt priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu
profesionālās izglītības iestādēs;

2) piedalīties profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un 
profesionālās izglītības programmu plānošanā;

3) piedalīties nozares kvalifikāciju struktūras izveidē, saskaņojot 
to ar darba tirgus prasībām, un sniegt priekšlikumus par 
attiecīgajai nozarei nepieciešamām profesijām un atbilstošām 
specializācijām;
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Uzdevumi (2):

4) izvērtēt un sniegt atzinumu par profesiju standartiem un izstrādāt 
priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas prasībām, deleģēt nozares 
ekspertus profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību, 
profesionālās izglītības programmu satura un profesionālās kvalifikācijas 
pārbaudījumu satura izstrādei;

5) deleģēt nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, 
eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu licencēšanā 
un akreditācijā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, sniegt atzinumus 
lēmumu pieņemšanai par profesionālās izglītības programmu licencēšanu 
un akreditāciju;
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Uzdevumi (3):

6) koordinēt un veicināt komersantu sadarbību ar profesionālās 
izglītības iestādēm izglītības programmu īstenošanas 
jautājumos, tai skaitā darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā, 
mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanā;

7) risināt jautājumus, kas saistās ar nodarbinātību, 
pieprasījumu un piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū. 
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Nozaru ekspertu padomju pienākumi saistībā ar 
darba vidē balstītām mācībām (DVB)*

1. popularizē DVB;

2. izplata informāciju par DVB mācību īstenošanas iespējām,
apzinot darba vidē balstīto mācību īstenošanā ieinteresētos
uzņēmumus;

3. apzina un sniedz uzņēmumiem nepieciešamo papildu
informāciju;

4. izvērtē un apkopo informāciju par DVB mācību īstenošanā
iesaistītajiem uzņēmumiem;

5. pēc pieprasījuma sniedz informāciju par DVB iesaistītajiem
uzņēmumiem;
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*MK noteikumi „Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”,  stājās spēkā 2016. gada 

23. jūlijā



NEP pienākumi saistībā ar DVB (2)

6. konsultē un sniedz ieteikumus par DBV mācību īstenošanas
jautājumiem;

7. izvērtē DVB mācību īstenošanas gaitu un sniedz
priekšlikumus sistēmas pilnveidei;

8. izvērtē un sniedz izglītības iestādei atzinumu par uzņēmuma
atbilstību īstenošanas plāna un individuālā plāna vai tā daļas
izpildei, ievērojot profesionālās izglītības normatīvo regulējumu
par nozaru ekspertu padomju darbību un to kompetenci
profesionālās izglītības jomā;

9. ziņo NSTP Profesionālās izglītības un nodarbinātības
trīspusējās sadarbības apakšpadomei (PINTSA) par DVB
mācību īstenošanas gaitu un iesaistītajiem uzņēmumiem.
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Profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana –

pāreja uz moduļu pieeju



Pāreja uz moduļu pieeju

Kompetenču pieeja profesionālās izglītības programmu struktūrā

Orientācija uz prasmju, iemaņu, attieksmju un mūsdienīgu  zināšanu apguvi 

Orientācija uz rezultatīviem sasniegumiem, attīstības dinamiku  



Modulārās profesionālās izglītības programmas

Moduļu pieeja ir izglītības procesa strukturēšanas veids, kas balstās uz 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu, mūžizglītības kompetenču un 
profesionālo kompetenču apguvi nozares pamatprofesijām, nozares 
saistītajām profesijām un specializācijām.

Modulārai profesionālās izglītības programmai ir jāatbilst profesiju 
standartam, kas definē kvalifikāciju, un profesionālās izglītības standartam.



Modulārās profesionālās izglītības programmas

Izglītības programmas modulis – iepriekš definēta un neatkarīga izglītības 
programmas daļa. 

Modulārās mācības definē kā labi strukturētu mācību procesu, kas balstīts 
uz kompetenču iegūšanu, kas veidots uz moduļu bāzes. 



Moduļu pieeja profesionālās izglītības programmās

Vispārizglītojošie 

mācību 

priekšmeti

Vispārizglītojošie 

mācību 

priekšmeti

Profesija A Profesija B Profesija C

Atšķirīgās profesionālās

kompetences

Profesija Y

Atšķirīgās 

profesionālās 

kompetences 

Atšķirīgās

profesionālās

kompetences

Atšķirīgās 

profesionālās

kompetences 

Nozares kopīgās kompetences

Pamat-

kompetences

(mūžizglītības 

kompetences)

Pamat-

kompetences

(mūžizglītības 

kompetences)



Pašpārbaudes jautājumi

1. Aprakstīt modulāro profesionālās izglītības programmu izveidi.

2. Aprakstīt modulāro āpmācību programmu ieguvumus (tajā skaitā, Jūsu 
uzņēmumā).



Pašpārbaudes jautājumi (visai mācību vienībai) 

1. Sagatavot vienu profesijas standartu. 

2. Aprakstīt modulārās profesionālās izglītības programmas struktūru.

3. Aprakstīt modulārās profesionālās izglītības programmas ieguvumus 
(tajā skaitā, Jūsu uzņēmumā).



Izmantotā literatūra:

Profesionālās izglītības likums

MK noteikumi «Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas
mācības»- https://likumi.lv/doc.php?id=283680

MK noteikumi «Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas
prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares
kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība» -
https://likumi.lv/ta/id/285032-profesijas-standarta-profesionalas-
kvalifikacijas-prasibu-ja-profesijai-neapstiprina-profesijas-standartu-
un-nozares-kvalifikaciju

Nozaru ekspertu padomes, nozaru kvalifikāciju struktūras -
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/
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