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Situācija šodien (1):

� 1.līmeņa profesion ālā augst ākā 
(koledžas) izgl ītība (4.l īmeņa 
profesion ālās kvalifik ācijas 
ieguve). Studiju ilgums pilna laika 
studij ās – 2-3 gadi

Pēc EKI 5 
līmenis



Situācija šodien (2):
� Ceturtais kvalifik ācijas l īmenis –

teorētisk ā un praktisk ā sagatavot ība, 
kas dod iesp ēju veikt sarež ģītu 
izpild ītāja darbu, k ā arī organiz ēt un 
vad īt citu speci ālistu darbu

� Profesion ālās kvalifik ācijas l īmenis 
attiecas tikai uz profesion ālo izgl ītību 
un nav autom ātiski piel īdzināms 
LKI/EKI l īmeņiem



Kas paveikts un dar āms?
� Izveidoti ciklu nosl ēguma pras ību 

apraksti

� Veikta LKI izveide un esošo form ālās 
izgl ītības kvalifik āciju piesaiste EKI

� Līdz 2015.gadam, p ēc izmai ņu 
veikšanas normat īvajā regul ējumā, 
plānots visos izgl ītības dokumentos 
atspogu ļot EKI l īmeni



Ko paredz EKI 5. l īmenis (1)?

Zināšanās :
� Visaptverošas specializ ētas faktu 

un teor ētisk ās zināšanas darba vai 
mācību jom ā un šo zin āšanu 
robežu apzin āšanos.



Ko paredz EKI 5. l īmenis (2)?

Prasm ēs:
� Visaptverošu t ādu kognit īvo un 

praktisko prasmju kopumu, kas 
vajadz īgs, lai izveidotu radošu 
risin ājumu abstrakt ām probl ēmām.



Ko paredz EKI 5. l īmenis (3)?

Kompetenc ē:
� Veikt vad ību un p ārraudz ību 

saist ībā ar tādām darba vai/un 
mācību aktivit ātēm, kur iesp ējamas 
neprognoz ējamas izmai ņas, kā arī 
izvērtēt un pilnveidot savu un citu 
cilv ēku darb ību.



Ko pied āvā koledžas (1)?
(no nodarbinātības apraksta)

� Siltumener ģētikas speci ālists var 
str ādāt siltumener ģiju ražošanas, 
sadales un iek ārtu apkalpošanas 
uzņēmumos par atbild īgo speci ālistu 
vai strukt ūrvien ību vad ītāju. 
Celtniec ības, projekt ēšanas un iek ārtu 
mont āžas uzņēmumos par 
siltumtehnisko iek ārtu vai 
siltumener ģijas avotu un apg ādes 
sist ēmu projekt ētāju, vai mont āžas 
darbu vad ītāju ...



Ko pied āvā koledžas (2)?
(no nodarbinātības apraksta)

� Kokapstr ādes tehnologs veic tehniskus 
uzdevumus, kas saist īti ar ražošanas 
efektivit ātes paaugstin āšanu un darba 
organiz ācijas pilnveidošanu koksnes 
mehānikas apstr ādes jom ā, koka 
izstr ādājumu projekt ēšanu un 
izgatavošanu, vada pak ļautos 
darbiniekus... ...piedal ās biznesa pl ānu 
un tāmju izstr ādē un veic ekonomisk ās 
anal īzes.



Kā būs?

� EKI l īmenis – 5

� LKI l īmenis – 5

� EAIT l īmenis – augst ākās izgl ītības 
īsais cikls



Paldies par uzman ību!


