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Atsevišķa nodaļa: Ārpus 
formālās izglītības iegūto 
zināšanu un prasmju 
atzīšana.
Informācijas pievienošana 
sākot ar 2012.gadu. 
Informācija aktualizēta 
2013.gadā un 2016.gadā.

http://www.nki-latvija.lv



Salīdzinoša informācija par 2010. gadu un 2014.gadu

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-
on-validation-of-non-formal-and-informal-learning



ESF projekta „Nozaru
kvalifikāciju sistēmas izveide
un profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana” ietvaros 
2015.gadā izstrādāti 
materiāli

pretendentiem

Izglītības 
iestādēm



http://www.izm.gov.lv/images/Erasmus/Ieprieks_iegutas_izglitibas_pielidzinasana/Ieteikumi_ārpus_formālās_izglīt
ības_apgūtajā_vai_profesionālajā_pieredzē_sasniegto_studiju_rezultātu_vērtēšanā_un_atzīšanā_LV.PDF



Ziņojums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšanu laika posmā no 
2011.gada līdz 2015.gadam.

https://ikvd.gov.lv/assets/files/Publik%C4%81cijas/metodiskie/Zi%C5%86ojums_%C4%80rpus_form%C4%81l%C
4%81s_izgl%C4%ABt%C4%ABbas_apg%C5%ABt%C4%81s_kompetences_nov%C4%93rt%C4%93%C5%A1ana_20
11_2015.pdf



https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_LV.pdf

2016.gadā atjaunots Latvijas 
ziņojums Eiropas pārskatam 
par neformālās un ikdienas 
mācīšanās validēšanu. 



Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, viens 
no apakšmērķa rīcības virzieniem: «2.3. Ārpus formālās 
izglītības iespēju bērniem un jauniešiem paplašināšana»

IZM darba 
grupa izstrādā

Definīcija jauniešu neformālās izglītības 
programmai

Definīcija jauniešu 
neformālajai izglītībai



Kā veicināt procesa un rezultātu atpazīstamību sabiedrībā?

Izglītības iestāde

Pašvērtējuma ziņojums
(publiskots)

Neformālās izglītības novērtēšanas rezultāti

Nozaru 
ekspertu 
padomes

Darba 
devēji

Darba 
devēji

Darba 
devēji

Darba 
devēji

Darba 
devēji

Darba 
devēji

Darba 
devēji

Darba 
devēji



Aktualitāte: novērtētāju kvalifikācijas 
paaugstināšana
• Noteiktās prasības neformālās izglītības novērtētājiem

• Trūkstošās prasības neformālās izglītības novērtētājiem

apzināšana – dokumentēšana – novērtēšana – sertificēšana 

??? ??? ??? ???

• Kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamība un iespējas 

Piemērs: Islandē neformālās izglītības novērtēšanas procesā iesaistītajam 
personālam jāapgūst 2 dienu kursi – tas ir obligāts nosacījums akreditācijai.



Aktualitāte: datu apkopošana 

• Datu apkopošana – svarīgi īstenotājiem un arī pretendentiem.

• ? Vai tiek apkopota informācija par ‘novērtēto personu’ tālākām 
gaitām? Uzlabojas vai neuzlabojas personu karjera? Kā mainās 
kvalificētu personu pozīcija darba vidē? Vai absolventu reģistri ir 
alternatīva?

• Novērtēšana / atzīšana ir daļa no procesa, tāpēc svarīgs ir neformālās 
mācīšanās rezultātu novērtēšanas monitorings.



Aktualitāte: validēšanas izmaksas

• Dažādās ES valstīs izmaksas ir piemērotas atbilstoši izveidotajam 
neformālās izglītības validēšanas modelim. 

• Validēšanas posmi: 

apzināšana – dokumentēšana – novērtēšana – sertificēšana. 

€?€ €?€ €?€ €?€

• Validēšanas kopējās izmaksās svarīgi paredzēt atalgojumu 
konsultantiem, koordinatoriem. Administratīvais posms biežāk ir 
darbietilpīgāks kā novērtētāju (ekspertu) darbs.



Aktualitāte: atbalsts personām ar īpašām 
vajadzībām
• Neformālās izglītības nodrošinājums personām ar īpašām vajadzībām.

• Neformālās izglītības atzīšana bēgļiem – European qualifications
passport for refugees.  



Paldies par uzmanību!


