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Neformālās un ikdienas mācīšanās 
rezultātu atzīšana 

2

2010.gada 7.decembra Briges komunikē uzsver, ka 
pašreizējie skolēni un studenti 2020. gadā vēl aizvien būs 

savas karjeras sākumposmā
Daudzi darbosies profesijās, kas pašlaik vēl neeksistē

Citi – profesijās, kuras pamazām izzūd

Sākot ar 2000.gadu Eiropas Savienībā pastiprināti tika 
pievērsta uzmanība nepieciešamībai veidot sistēmu 

neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu novērtēšanai 



Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšana 
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Motivē personas iegūt darba 
tirgū aktuālas profesionālās 
kvalifikācijas, lai veicinātu 

viņu iekļaušanos darba tirgū.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences novērtēšana jeb neformālās izglītības atzīšana 

stimulē darba spēka kvalifikācijas paaugstināšanu. 



Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšana 
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2011.gadā tika izstrādāta normatīvā bāze, kas paredz 
kārtību kā atzīt neformālās un ikdienas mācīšanās ceļā 

apgūtās profesionālās kompetences LKI 2.-4.

Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146 

«Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto 

profesionālo kompetenci» 



Profesionālās kompetences 
novērtēšanas pamatnosacījumi 

Profesionālās kompetences 
novērtēšanu var veikt tikai 

profesijās, kuras nav 
reglamentēto profesiju sarakstā

Profesionālajai kvalifikācijai ir 
profesijas standarts

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests izglītības iestādei ir 
deleģējis tiesības veikt šo 

uzdevumu
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Konsultācijas

Eksaminācija



Normatīvais regulējums
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• Izglītības likums

• Profesionālās izglītības likums

• Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146

«Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

profesionālo kompetenci» 

• Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791 

«Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis»

• Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 

«Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības 

programmās»

Ministru kabineta 2018.gada 9.oktobra noteikumi Nr. 626

«Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas 

kārtību»



Profesionālās kompetences 

novērtēšana
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teorētiska un praktiska 
eksaminācija

pirmais, otrais vai 
trešais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis

Profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmens

Neformālā 
mācīšanās

Ikdienējā
mācīšanās

Praktiskā 
pieredze

Valstī atzīts 
profesionālo 
kompetenci 
apliecinošs 
dokuments

ārpus formālās 
izglītības 

sistēmas apgūtās 
kompetences un 

zināšanas



Deleģējuma pamatnosacījumi

Izglītības iestādes akreditācija

Izglītības programmas akreditācija

Pieredze profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
organizēšanā

Profesionālās kvalifikācijas atbilstība darba tirgus 
prasībām

Valsts pārvaldes iekārtas likums

2011.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.146 
«Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūto profesionālo kompetenci»
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Darbs ar pretendentiem
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Zināšanas par profesionālās kompetences 
novērtēšanas procesu

Zināšanas par profesijas standarta 
prasībām 

Pretendenta zināšanu izvērtēšana un 
sagatavotības novērtēšana

Iespēja nodrošināt pieejamību 
kompetentiem konsultantiem (pedagogs, 

eksperts) 



Darbs ar pretendentiem
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena 
organizēšana

1
1

Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662

«Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība 
akreditētās profesionālās izglītības programmās»

Persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un pašizglītības ceļā 
ir apguvusi noteiktu profesionālās izglītības programmu, kā arī 
apguvusi profesijas standartā iekļautās teorētiskās zināšanas 

un praktiskās iemaņas, kārto kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši 
izvēlētajai profesionālajai kvalifikācijai

Kvalifikācijas eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un 
praktiskā daļa, katru kvalifikācijas eksāmena daļu attiecīgajā 

mācību gadā drīkst kārtot tikai vienu reizi



Profesionālās kompetences 
novērtēšana skaitļos
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29%

1%

55%

15%

2018.

27%

1%

50%

22%

2017.

Valsts dibinātas profesionālās vidējās izglītības iestādes

Pašvaldību dibinātas profesionālās izglītības iestādes

Privātpersonu vai juridisku personu dibinātas profeisonālās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestādes



Profesionālās kompetences 
novērtēšana skaitļos

Profesionālās kompetences atzīšanu veikušas:

2018.gadā jau 807 personas

2017.gadā 1228 persona 

2016.gadā 1453 personas

2015.gadā 940 personas

2014.gadā 643 personas

2013.gadā 833 personas

2012.gadā 401 personas

2011.gadā 35 personas
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Profesionālās kompetences 
novērtēšana skaitļos

1
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262

346

Aprūpētājs

Auklis

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Metināšana (MMA, MAG, MIG, TIG, OWA)

Elektrotehniķis

Namu pārzinis

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Pavārs

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs…

Valsts policijas jaunākais inspektors

Valsts robežsardzes inspektors



Profesionālās kompetences 
novērtēšana skaitļos
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Pārraudzība

Dienests veido un uztur datubāzi par personām, kuras 
saņēmušas valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu. 

Izglītības iestāde iesniedz sekojošu informāciju: 
• 10 dienas pirms eksāmena – pretendentu sarakstu;

•10 dienās pēc eksāmena – pretendentu saraksts, kuras 
saņēmušas valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu un pretendenti saraksts, kas nav 
sekmīgi nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu;

•Reizi gadā - rakstveida ziņojumu par profesionālās 
kompetences novērtēšanu, tai skaitā par Pretendentiem 

sniegtajām konsultācijām, to skaitu, datumu, norises 
vietu, ilgumu un saturu. 1
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Metodiskie ieteikumi paredzēti 
institūcijām, kuras īsteno ārpus 

formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences 

novērtēšanu

Lai veidotu un veicinātu vienotu 
izpratni par profesionālās 

kompetences novērtēšanas procesa 
kvalitāti un iesaistīto pušu tiesībām 

un pienākumiem

Veidlapas darba procesa 
organizēšanai

ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana"
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Informatīvs materiāls pretendentiem 
par ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu:
- Kas ir neformālā izglītība

- Kompetenču un zināšanu atzīšana
- Profesionālās kompetences 

novērtēšanas process soli pa solim

ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana"



Paldies!

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
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