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Profesionālās izglītības 
aktualitātes Eiropā

Jaunā VET Rekomendācija  (24/11/2020) Par profesionālo izglītību un 
apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un 
noturībai  atceļ ECVET kā instrumentu

ECVET koncepts ietverts VET politikas jaunajos dokumentos, Erasmus+ 2021-
2027 programmas ietvarā (ES) 2021/817 (20/05/2021) 

• definēt sasniedzamos mācīšanās rezultātus (LOs), nodrošināt to 
novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu

• iekļaut astoņas mūžizglītības pamatkompetences:  rakstpratības 
kompetence, daudzvalodu kompetence, matemātiskā kompetence un 
kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs, digitālā 
kompetence, personīgā, sociālā un mācīšanās mācīties kompetence, 
pilsoniskuma kompetence, uzņēmējdarbības kompetence, kultūras izpratnes 
un izpausmes kompetence



Profesionālās izglītības 
aktualitātes Latvijā 

1.04.2022.grozījumi Profesionālās izglītības likumā

• Profesijas standarts sevī ietver profesionālās kvalifikācijas prasības. Vienā 
profesijas standartā var apvienot saistīto profesionālo kvalifikāciju prasības. Profesijas 
standartā tiek arī identificētas darba tirgū atpazīstamas kvalifikācijas daļas

• Papildus jau esošajiem valsts profesionālās izglītības standartiem, ir iekļauti arī 
valsts profesionālās tālākizglītības standarts un valsts profesionālās 
pilnveides izglītības standarts

• Akreditētas izglītības iestādes arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības daļas varēs 
īstenot kā profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības 
programmas bez papildu licencēšanas

• Personu varēs uzņemt vēlākos profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai 
profesionālās vidējās izglītības posmos, izvērtējot tās kompetences

• Notiek pāreja no programmu akreditācijas uz izglītības iestādes akreditāciju



NOZARES KVALIFIKĀCIJU STRUKTŪRA
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kvalifikācija III

Profesionālā 
kvalifikācija IV
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PROFESIJAS STANDARTS, 
kur noteiktas 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Pilna profesionālā 
kvalifikācija

Profesionālās 
kvalifikācijas daļa

Profesionālās 
kvalifikācijas daļa

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Profesionālais saturs 

Profesionālo kompetenču moduļi

Vispārējās 
izglītības saturs

Vispārizglītojošie 
mācību priekšmeti

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

B5 B6 B7 B8

B9 B10 B11 B12

C1 C2 C3 C4

apgūta programmas daļa jeb SASNIEDZAMO

MĀCĪŠANĀS REZULTĀTU VIENĪBA (V1)

Prasības
kvalifikācijas daļas ieguvei

PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU

APLIECINOŠI DOKUMENTI
(profesionālās  kvalifikācijas apliecība vai 
apliecības par profesionālās kvalifikācijas 

daļas apguvi)

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU

APLIECINOŠI DOKUMENTI

(atkarīgi no izglītības 
pakāpes)
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Profesionālās izglītības 
aktualitātes Latvijā 

1.04.2022.grozījumi Profesionālās izglītības likumā
• Paplašināts likuma darbības tvērums, aptveros visus Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmeņus, tajā skaitā arī profesionālo augstāko izglītību

• Profesionālās kvalifikācijas līmeņi ir pielīdzināti Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņiem

• Tiek izdalīti profesionālo izglītību apliecinoši dokumenti un profesionālo 
kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

• Tiek paredzēti četri profesionālās izglītības iestāžu statusi – tehnikumi, mākslas 
izglītības kompetences centri, profesionālās vidusskolas un profesionālās 
tālākizglītības centri

• Tehnikumi un mākslu izglītības kompetences centrs varēs īstenot LKI 5. līmeņa 
profesionālās tālākizglītības programmas. 
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