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Ievads

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības tālāku attīstību un atbilstību darba 
tirgus prasībām, ir nepieciešams dialogs un cieša sadarbība starp darba 
devējiem, darba ņēmējiem un izglītības jomas pārstāvjiem. Sociālajiem 
partneriem ir jāpiedalās darba tirgus un ar to saistīto procesu izpētē, kā 
arī aktīvi jāiesaistās profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un 
novērtēšanā. 

Sadarbība starp sociālajiem partneriem ir nostiprināta normatīvajos 
aktos, kuros de�nētas viņu tiesības, pienākumi un atbildība. 
Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, kā arī 
darba devēju un arodbiedrību organizāciju darbību reglamentējošie 
dokumenti paredz sociālo partneru iesaisti profesionālās izglītības 
īstenošanas procesos.

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projekta 
„Nozaru kvali�kācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 
(Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) (turpmāk tekstā – 
Projekts) ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls „Sociālo 
partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā un paaugstināšanā”. 

Materiāla mērķis ir parādīt iespējas un ceļus sociālo partneru 
iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā, 
kā arī sīki aprakstīt nozaru ekspertu padomju uzdevumus. 

Tā mērķauditorija ir uzņēmēji, strādājošie, valsts un 
pašvaldību iestāžu darbinieki, darba devēju organizāciju, 
profesionālo asociāciju un arodbiedrību pārstāvji un 
izglītības jomas pārstāvji. 

Materiāls sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir 
raksturots sociālais dialogs Latvijā un tā dalībnieki, 
aplūkotas sociālo partneru struktūras un to funkcijas 
profesionālās izglītības jomā nacionālajā, nozaru un 
reģionālajā līmenī. Otrajā daļā ir aplūkoti 
Profesionālās izglītības likumā minēto nozaru 
ekspertu padomju funkciju izpildes mehānismi. 
Trešajā daļā apkopoti secinājumi un priekšlikumi 
sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības 
procesos.
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Nozaru līmenis – nozaru sociālajā dialogā piedalās nozaru darba devēju organizācijas (nozares 
darba devēju pārstāvji) un nozaru arodbiedrības (nozares darbinieku pārstāvji). Izmantojot 
trīspušu sadarbības principus, sociālo partneru iesaisti nozaru līmenī nodrošina nozaru ekspertu 
padomes (NEP).
Reģionālais līmenis – reģionālā sociālajā dialogā piedalās reģionālās nozaru darba devēju 
organizācijas un to apvienības un reģionālās nozaru arodbiedrības. Tās kopīgi iesaistās sarunās ar 
pašvaldību, nodrošinot pieņemto lēmumu saskaņošanu reģiona attīstības nodrošināšanai.
Nacionālais – nacionālā līmenī izšķir divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu.
Nacionālā trīspusējā sociālajā dialogā piedalās LDDK, LBAS un Ministru kabinets. Nacionālo 
trīspusējo sociālo dialogu regulē Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) nolikums, 
kas stājies spēkā 1999. gada 1. janvārī.
Nozaru, reģionālajā un nacionālajā līmenī tiek slēgtas ģenerālvienošanās, kurās visaktuālākie 
jautājumi ir par darba samaksu, tostarp minimālo algu, darbinieku sociālo aizsardzību un citi ar 
darba tiesiskajām attiecībām saistītie jautājumi. 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem regulāri notiek diskusijas par normatīvo aktu grozījumiem 
un politikas plānošanas dokumentu pilnveidi saistībā ar aktuāliem profesionālās izglītības satura 
reformas jautājumiem, piemēram, 2015. gada 12. maijā stājās spēkā grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā, kurā ir noteikta NEP, arodbiedrību un citu biedrību vai nodibinājumu 
kompetence un tiesības profesionālās izglītības attīstības veicināšanai.

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 
sadarbības apakšpadome

Nacionālā līmenī gan LDDK, gan LBAS pārstāv savu biedru intereses NTSP un tās apakšpadomēs, 
tajā skaitā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē 
(PINTSA), kas izveidota, lai sekmētu sadarbību profesionālās izglītības un nodarbinātības valsts 
politikas un stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā. 
Tā ir koordinējoša un lemttiesīga trīspušu struktūra, kurā nacionālajā līmenī pārstāvētas valsts 
iestādes, darba devēji un arodbiedrības. PINTSA darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, NTSP 
nolikumu un PINTSA nolikumu, kas apstiprināts 2000. gada 12. jūlijā. Par savu darbu PINTSA ir 
atbildīga NTSP.

PINTSA ir pilnvarota:
• izskatīt valsts attīstības plānu, koncepciju, normatīvo aktu projektus izglītības, cilvēkresursu 

attīstības un nodarbinātības jomā un iesniegt priekšlikumus to pilnveidošanai,
• izvērtēt priekšlikumus un sniegt ieteikumus valsts un citām iestādēm, kas saistītas ar 

cilvēkresursu attīstību, izglītību un nodarbinātību,
• veikt citus NTSP un normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus saistībā uz profesionālo 

izglītību, cilvēkresursu attīstību un nodarbinātību.

Katra PINTSA dalībpuse izvirza septiņus pārstāvjus. Darba devēju un darbinieku (arodbiedrību) 
pušu pārstāvjus izvirza ar LDDK un LBAS attiecīgo struktūru deleģējuma vēstuli. Katrai dalībpusei 
ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu pārstāvi, izvirzot tā vietā citu pārstāvi, kā arī, katras 
dalībpuses pārstāvis ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.
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Sociālais dialogs Latvijā

Latvijā pēc valsts neatkarības atgūšanas notika būtiskas ekonomiskās un sociālās 
pārmaiņas, kuru īstenošanā iesaistījās: 
• darba devēji, kurus pārstāv darba devēju organizācijas,
• darba ņēmēji (darbinieki), kurus pārstāv arodbiedrības,
• valsts pārstāvji.

Rezultātā izveidojās sociālā partnerība un attīstījās sociālais dialogs. Saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas de�nīciju „sociālais dialogs – process, kas iekļauj 
visa veida pārrunas un konsultācijas vai pat vienkāršu informācijas apmaiņu starp 
valdības, darba devēju un darbinieku pārstāvjiem par kopējo interešu jautājumiem 
saistībā ar ekonomikas un sociālo politiku1”.
Sociālais dialogs var būt gan divpusējs – starp darba devēju un darba ņēmēju 
organizācijām, gan trīspusējs – starp darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, 
valsts vai pašvaldību iestādēm. 
Sociālais dialogs ir process un veids, kā nodrošināt darba tirgus līdzsvarotu attīstību – 
noteikt un tuvināt darba devēju un darba ņēmēju, kā arī valsts un pašvaldību kā trešās 
puses, dažādās intereses, vienojoties par darba nosacījumiem un darba vidi kā darba 
tirgū kopumā, tā konkrētās tautsaimniecības nozarēs un konkrētos nozaru 
uzņēmumos2.

Būtiskākie sociālā dialoga principi:
• sociālo partneru leģitimitāte,
• sociālo partneru neatkarība,
• sociālā dialoga procesa tiesiskums,
• sociālo partneru atbildība par lēmumu izpildi,
• interešu, viedokļu un lēmumu saskaņošana kā prioritāte dialoga procesā.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā 
organizācija Latvijā. Tā pārstāv vairākus desmitus Latvijas tautsaimniecībā 
ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, kas apvieno vairāk kā 
5000 uzņēmumus. Savukārt, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apvieno 
20 dalīborganizācijas un īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju 
interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.

Sociālā dialoga īstenošanas līmeņi

Uzņēmuma līmenis – sociālais dialogs uzņēmuma līmenī ir ļoti nozīmīgs, jo tajā tiek 
lemts par darba algu un darba apstākļiem, kā arī par darbinieku iesaistīšanos 
jautājumos, kas skar uzņēmuma vadību, ražošanu un attīstību. Veiksmīga sociālā dialoga 
rezultātā uzņēmumā starp darba devēju un arodbiedrību vai darbinieku pārstāvjiem 
tiek noslēgts koplīgums. Sociālo dialogu uzņēmuma līmenī regulē LR Darba likums.

Nozaru līmenis – nozaru sociālajā dialogā piedalās nozaru darba devēju organizācijas (nozares 
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Nacionālais – nacionālā līmenī izšķir divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu.
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1  Starptautiskā  Darba organizācija - http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm
2 Latvijas Darba devēju konfederācija (2014) „Nozaru sociāla dialoga stiprināšanas vadlīnijas”: 

Pieejams: http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/03/Nozaru-sociala-dialoga-stiprinasanas-vadlinijas
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rezultātā uzņēmumā starp darba devēju un arodbiedrību vai darbinieku pārstāvjiem 
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Sociālais dialogs Latvijā
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Nozaru ekspertu padomes

NEP ir konsultatīvas struktūras, kuru darbības mērķis ir sekmēt attiecīgās nozares 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un 
pašvaldību, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un nozares 
speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības 
atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros NEP darbu uzsāka 2011. gadā. NEP darbības koordināciju 
nodrošināja LBAS un LDDK. Projekta ietvaros tika izveidotas 12 šādu tautsaimniecības 
nozaru NEP:
1. tūrisms, skaistumkopšana, 
2. ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, 

biotehnoloģija, vide,
3. metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
4. tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana,
5. kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde),
6. būvniecība,
7. enerģētika,
8. pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība,
9. uzņēmējdarbība, �nanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un komerczinības),
10. elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas,
11. poligrā�ja un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un 

datordizains,
12. transports un loģistika.

2015. gada 15. maijā stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā, 
nostiprinot NEP statusu un funkcijas. Saskaņā ar likumu NEP darbību koordinē LDDK, 
to darbā iesaistās pārstāvji no:

• nozares darba devēju organizācijām vai to apvienībām,
• nozares arodbiedrībām,
• Latvijas Amatniecības kameras,
• Izglītības un zinātnes ministrijas,
• Ekonomikas ministrijas,
• Labklājības ministrijas,
• Kultūras ministrijas,
• Satiksmes ministrijas,
• Zemkopības ministrijas,
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
• Nodarbinātības valsts aģentūras,
• citām institūcijām.

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP darbību koordinē Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padome. 
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NEP sniedz iespēju nozares darba devējiem, darba ņēmējiem, sadarbībā ar atbildīgajām valsts 
iestādēm un izglītības nozares pārstāvjiem pilnveidot Latvijas profesionālās izglītības sistēmu. 

„Tehnikuma darbam katras nozares ekspertu padome ir 
multifunkcionāls resursu centrs – vienlaicīgi eksperts un konsultants 
izglītības programmu satura jautājumos, darba vidē balstītas mācību 
pieejas popularizēšanā, metodikas un materiālās bāzes izpētē, kadru 
sagatavošanas un profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģijas 
jautājumos. PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ir pārliecība par nozaru 
ekspertu padomju kā konsultatīvu institūciju ilgtspēju, kuru darbības 
mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to 
organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo 
organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības 
jautājumos, nepieciešamību un ieguvumu sabiedrībai, jo nodrošina ne 
tikai sociālo partneru līdzdalību, bet arī līdzatbildību nākotnē pieprasīto 
speciālistu plūsmas un pro�la plānošanā.”

Profesionālās izglītības iestādes konvents

Konvents ir jauna forma sociālo partneru sadarbībai profesionālajā 
izglītībā. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz, ka valsts un 
pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 
programmas, kā arī izglītības iestādes mākslas, mūzikas un dejas jomā, 
kuras ieguvušas PIKC statusu, izveido koleģiālu padomdevēju struktūru – 
konventu, kura mērķis ir veicināt izglītības iestādes attīstību atbilstoši 
darba tirgus prasībām.

Konventu izveido un tā nolikumu izdod izglītības iestādes vadītājs, nosakot konventa funkcijas, 
uzdevumus, sastāvu un darba organizāciju. Tā sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes 
vadītāju, tās ministrijas pārstāvi, kuras pakļautībā ir profesionālās izglītības iestāde, un attiecīgās 
pašvaldības, kā arī darba devēju un to apvienību pārstāvjus. Konventa sastāvā var iekļaut attiecīgā 
plānošanas reģiona pārstāvi, savukārt konventa priekšsēdētājs ir darba devēju vai attiecīgās 
pašvaldības pārstāvis.

Lai arī konventa lēmumiem ir ieteikuma raksturs, tomēr tā kompetencē ir vairāki būtiski 
jautājumi. 

Konvents:
• sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības iestādes vadītājam attīstības stratēģijas 

jautājumos un profesionālās izglītības plānošanas dokumentu izstrādē, 
• piedalās izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku (administrācijas) atlases un 

novērtēšanas procesā,
• sniedz priekšlikumus par profesionālās izglītības iestādes izstrādāto profesionālās 

izglītības programmu pirms tās iesniegšanas licences saņemšanai, 
• veicina profesionālās izglītības iestādes sadarbību ar reģiona komersantiem mācību 

prakses un darba vidē balstītas izglītības organizēšanā.

Foto no PIKC RVT arhīva

Inga Šikova 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums“ 
direktora vietniece 
profesionālās izglītības jomā 
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2. ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, 

biotehnoloģija, vide,
3. metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības,
4. tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana,
5. kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde),
6. būvniecība,
7. enerģētika,
8. pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība,
9. uzņēmējdarbība, �nanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, 

mazumtirdzniecība un komerczinības),
10. elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas,
11. poligrā�ja un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un 

datordizains,
12. transports un loģistika.

2015. gada 15. maijā stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā, 
nostiprinot NEP statusu un funkcijas. Saskaņā ar likumu NEP darbību koordinē LDDK, 
to darbā iesaistās pārstāvji no:

• nozares darba devēju organizācijām vai to apvienībām,
• nozares arodbiedrībām,
• Latvijas Amatniecības kameras,
• Izglītības un zinātnes ministrijas,
• Ekonomikas ministrijas,
• Labklājības ministrijas,
• Kultūras ministrijas,
• Satiksmes ministrijas,
• Zemkopības ministrijas,
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
• Nodarbinātības valsts aģentūras,
• citām institūcijām.

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP darbību koordinē Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padome. 
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NEP sniedz iespēju nozares darba devējiem, darba ņēmējiem, sadarbībā ar atbildīgajām valsts 
iestādēm un izglītības nozares pārstāvjiem pilnveidot Latvijas profesionālās izglītības sistēmu. 

„Tehnikuma darbam katras nozares ekspertu padome ir 
multifunkcionāls resursu centrs – vienlaicīgi eksperts un konsultants 
izglītības programmu satura jautājumos, darba vidē balstītas mācību 
pieejas popularizēšanā, metodikas un materiālās bāzes izpētē, kadru 
sagatavošanas un profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģijas 
jautājumos. PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ir pārliecība par nozaru 
ekspertu padomju kā konsultatīvu institūciju ilgtspēju, kuru darbības 
mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to 
organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo 
organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības 
jautājumos, nepieciešamību un ieguvumu sabiedrībai, jo nodrošina ne 
tikai sociālo partneru līdzdalību, bet arī līdzatbildību nākotnē pieprasīto 
speciālistu plūsmas un pro�la plānošanā.”

Profesionālās izglītības iestādes konvents

Konvents ir jauna forma sociālo partneru sadarbībai profesionālajā 
izglītībā. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā paredz, ka valsts un 
pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 
programmas, kā arī izglītības iestādes mākslas, mūzikas un dejas jomā, 
kuras ieguvušas PIKC statusu, izveido koleģiālu padomdevēju struktūru – 
konventu, kura mērķis ir veicināt izglītības iestādes attīstību atbilstoši 
darba tirgus prasībām.

Konventu izveido un tā nolikumu izdod izglītības iestādes vadītājs, nosakot konventa funkcijas, 
uzdevumus, sastāvu un darba organizāciju. Tā sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes 
vadītāju, tās ministrijas pārstāvi, kuras pakļautībā ir profesionālās izglītības iestāde, un attiecīgās 
pašvaldības, kā arī darba devēju un to apvienību pārstāvjus. Konventa sastāvā var iekļaut attiecīgā 
plānošanas reģiona pārstāvi, savukārt konventa priekšsēdētājs ir darba devēju vai attiecīgās 
pašvaldības pārstāvis.

Lai arī konventa lēmumiem ir ieteikuma raksturs, tomēr tā kompetencē ir vairāki būtiski 
jautājumi. 

Konvents:
• sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības iestādes vadītājam attīstības stratēģijas 

jautājumos un profesionālās izglītības plānošanas dokumentu izstrādē, 
• piedalās izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku (administrācijas) atlases un 

novērtēšanas procesā,
• sniedz priekšlikumus par profesionālās izglītības iestādes izstrādāto profesionālās 

izglītības programmu pirms tās iesniegšanas licences saņemšanai, 
• veicina profesionālās izglītības iestādes sadarbību ar reģiona komersantiem mācību 

prakses un darba vidē balstītas izglītības organizēšanā.

Foto no PIKC RVT arhīva

Inga Šikova 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums“ 
direktora vietniece 
profesionālās izglītības jomā 
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„Lai sniegtu priekšlikumus par nozarei nepieciešamo izglītojamo skaitu 
profesionālās izglītības iestādēs, NEP veica nelielu pētījumu, kā 
rezultātā par 2013./2014. m.g. var izdarīt šādus secinājumus: 

• aptuveni 95% izglītojamo jau ir viedoklis, kur viņi strādās vai 
turpinās mācības, vai arī tie jau strādā. Līdz ar to var uzskatīt, ka 
elektroenerģētikas nozarē sagatavoto jauno speciālistu skaits ir 
atbilstošs darba tirgus kapacitātei;

• šāda rezultātu analīze un prognozes sniegšana ir atslēga nākotnes 
„veiksmes“ stāstam visā valsts tautsaimniecības mērogā, kur 
elektroenerģētiķiem ir svarīga, bet tomēr neliela vieta. Tie ir 
apmēram 10 000 speciālisti, tādējādi valsts apmācīts izglītojamais 
pēc apmācībām ir sabiedrībai noderīgs speciālists. Šāda struktūra 
eksistē Polijā, kuras izglītības sistēma ir ļoti līdzīga Latvijai, līdz ar 
to, atliek pārņemt vērtīgo pieredzi un to izmantot.”

2)  Piedalās PII tīkla attīstības un profesionālās izglītības 
programmu plānošanā

Jau kopš 2010. gada sākuma IZM veic profesionālās izglītības sistēmas 
strukturālās reformas, optimizējot izglītības iestāžu skaitu un 
izvietojumu reģionos, kā arī, veicot to diferenciāciju un veidojot 
modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības 
iestāžu mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma 
nodrošinājumu, kas sekmē visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu 
un paaugstina profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. 

• Analizē PII uzņemšanas rādītājus un profesionālās izglītības programmu piedāvājumu attiecīgās  nozares 
kvali�kācijās 

• Izvērtē aktuālās darba tirgus tendences vidējā un ilgtermiņā, nacionālā un reģionālā līmenī  
• Nosaka PII nepieciešamo nozares speciālistu skaitu turpmākajiem trīs gadiem

• Izvērtē NEP sniegto prognozi trīs gadu periodam, kontekstā ar PII realizētajām profesionālās izglītības 
programmām 

• Sagatavo audzēkņu uzņemšanas plānus (skaitu un programmas) valsts un EF �nanējuma ietvaros

• Apkopo informāciju par izglītojamo uzņemšanas plāniem un to izpildi PII iepriekšējos gados

• Izskata PII sagatavotos uzņemšanas plānus, ja nepieciešams, norādot, kurās kvali�kācijās PII būtu 
jāpalielina vai jāsamazina uzņemto audzēkņu skaitu un, kurās kvali�kācijās būtu jāuzsāk vai  jāpārtrauc 
uzņemšana

• Sniedz atzinumu par uzņemšanas plāniem, pamatojot sniegtos priekšlikumus to izmaiņām

• Apkopo NEP atzinumus un izvērtē sniegtos priekšlikumus uzņemšanas plānu izmaiņām
• Nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus informāciju no NEP un PII par sniegtajiem priekšlikumiem 

uzņemšanas plānu korekcijai
• Koriģētos uzņemšanas plānus apstiprina PINTSA

• Veic izglītojamo uzņemšanu valsts un EF �nansētās izglītības programmās, atbilstoši PINTSA 
saskaņotajiem izglītojamo uzņemšanas plāniem

• Apkopo uzņemšanas rezultātus un nodod tos IZM

Darbība konventā attiecīgā reģiona nozares darba devēju pārstāvjiem sniedz iespēju 
tiešā veidā ietekmēt profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģijas jautājumus 
un sekmēt šīs izglītības iestādes sagatavoto speciālistu atbilstību reģiona darba tirgus 
prasībām. Plānots, ka darba devēju pārstāvjus dalībai profesionālās izglītības iestādes 
konventā deleģēs NEP, tomēr, problēmas paredzamas gadījumos, kad konventa 
sastāvam Profesionālās izglītības likumā noteiktais 7 padomnieku skaita ierobežojums 
liedz konventā nodrošināt visu nozaru pārstāvniecību, kuru profesionālās izglītības 
programmas šajā profesionālās izglītības iestādē tiek realizētas.

Nozaru ekspertu padomju funkcijas 

1) Risina jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību, pieprasījumu un 
piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū, sniedz priekšlikumus par 
nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs

NEP sniedz priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un profesionālās 
izglītības iestādei par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu, kā arī sniedz 
priekšlikumus par Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas veiktajām darba 
tirgus īstermiņa, vidējā un ilgtermiņa prognozēm. Ekonomikas ministrijas darba 
tirgus prognozes ir viens no instrumentiem, kas ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba 
tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības 
tendences un iespējamos riskus, saglabājoties esošai izglītības sistēmai un izglītības 
piedāvājuma struktūrai. Papildus, šajā ziņojumā tiek novērtēta IZM plānoto izglītības 
politikas pasākumu ietekme uz darba tirgu un tiek sniegtas vidēja termiņa prognozes 
par nākotnē nozarēs nepieciešamo speciālistu skaitu.
Darba tirgus prognozes ir izskatītas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības 
padomē, kā arī ekonomikas ministra vadītajā Darba tirgus prognozēšanas 
konsultatīvajā padomē, kur paust savus priekšlikumus tiek aicinātas arī NEP.
Tāpat NEP tiek aicinātas izteikt nozaru priekšlikumus Labklājības ministrijas 
apmācību komisijā, kas nosaka bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību 
prioritāros virzienus un apmācību programmas.
Valsts un pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamo uzņemšanas plānu saskaņošana ir 
veids, kā nozaru pārstāvji var noteikt nepieciešamo speciālistu skaitu – plānojot un 
sabalansējot jaunu izglītojamo piesaisti profesionālajai izglītībai atbilstoši nozares un 
reģionālajām darba tirgus vajadzībām.
Pamatojoties uz nozares izpētes rezultātā tapušajiem nozaru aprakstiem un izvērtējot 
aktuālās darba tirgus tendences, NEP sniedz atzinumus par izglītības iestāžu plāniem 
rudens un ziemas uzņemšanai, valsts un Eiropas fondu �nansētām profesionālās 
izglītības programmām. Šīs procedūras norise un iesaistīto pušu pienākumi apkopoti 
1. attēlā. Foto no privātā arhīva

Mārtiņš Silarājs

Enerģētikas NEP loceklis, 
„Latvijas elektrisko tīklu 
arodorganizācija” biedrs, 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
vecākais elektrisko sistēmu 
inženieris 

1. attēls.  Izglītojamo skaita prognozēšanas un uzņemšanas plānu saskaņošanas procedūra
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„Lai sniegtu priekšlikumus par nozarei nepieciešamo izglītojamo skaitu 
profesionālās izglītības iestādēs, NEP veica nelielu pētījumu, kā 
rezultātā par 2013./2014. m.g. var izdarīt šādus secinājumus: 

• aptuveni 95% izglītojamo jau ir viedoklis, kur viņi strādās vai 
turpinās mācības, vai arī tie jau strādā. Līdz ar to var uzskatīt, ka 
elektroenerģētikas nozarē sagatavoto jauno speciālistu skaits ir 
atbilstošs darba tirgus kapacitātei;

• šāda rezultātu analīze un prognozes sniegšana ir atslēga nākotnes 
„veiksmes“ stāstam visā valsts tautsaimniecības mērogā, kur 
elektroenerģētiķiem ir svarīga, bet tomēr neliela vieta. Tie ir 
apmēram 10 000 speciālisti, tādējādi valsts apmācīts izglītojamais 
pēc apmācībām ir sabiedrībai noderīgs speciālists. Šāda struktūra 
eksistē Polijā, kuras izglītības sistēma ir ļoti līdzīga Latvijai, līdz ar 
to, atliek pārņemt vērtīgo pieredzi un to izmantot.”

2)  Piedalās PII tīkla attīstības un profesionālās izglītības 
programmu plānošanā

Jau kopš 2010. gada sākuma IZM veic profesionālās izglītības sistēmas 
strukturālās reformas, optimizējot izglītības iestāžu skaitu un 
izvietojumu reģionos, kā arī, veicot to diferenciāciju un veidojot 
modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības 
iestāžu mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma 
nodrošinājumu, kas sekmē visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu 
un paaugstina profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. 

Darbība konventā attiecīgā reģiona nozares darba devēju pārstāvjiem sniedz iespēju 
tiešā veidā ietekmēt profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģijas jautājumus 
un sekmēt šīs izglītības iestādes sagatavoto speciālistu atbilstību reģiona darba tirgus 
prasībām. Plānots, ka darba devēju pārstāvjus dalībai profesionālās izglītības iestādes 
konventā deleģēs NEP, tomēr, problēmas paredzamas gadījumos, kad konventa 
sastāvam Profesionālās izglītības likumā noteiktais 7 padomnieku skaita ierobežojums 
liedz konventā nodrošināt visu nozaru pārstāvniecību, kuru profesionālās izglītības 
programmas šajā profesionālās izglītības iestādē tiek realizētas.

Nozaru ekspertu padomju funkcijas 

1) Risina jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību, pieprasījumu un 
piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū, sniedz priekšlikumus par 
nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs

NEP sniedz priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un profesionālās 
izglītības iestādei par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu, kā arī sniedz 
priekšlikumus par Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas veiktajām darba 
tirgus īstermiņa, vidējā un ilgtermiņa prognozēm. Ekonomikas ministrijas darba 
tirgus prognozes ir viens no instrumentiem, kas ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba 
tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības 
tendences un iespējamos riskus, saglabājoties esošai izglītības sistēmai un izglītības 
piedāvājuma struktūrai. Papildus, šajā ziņojumā tiek novērtēta IZM plānoto izglītības 
politikas pasākumu ietekme uz darba tirgu un tiek sniegtas vidēja termiņa prognozes 
par nākotnē nozarēs nepieciešamo speciālistu skaitu.
Darba tirgus prognozes ir izskatītas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības 
padomē, kā arī ekonomikas ministra vadītajā Darba tirgus prognozēšanas 
konsultatīvajā padomē, kur paust savus priekšlikumus tiek aicinātas arī NEP.
Tāpat NEP tiek aicinātas izteikt nozaru priekšlikumus Labklājības ministrijas 
apmācību komisijā, kas nosaka bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību 
prioritāros virzienus un apmācību programmas.
Valsts un pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamo uzņemšanas plānu saskaņošana ir 
veids, kā nozaru pārstāvji var noteikt nepieciešamo speciālistu skaitu – plānojot un 
sabalansējot jaunu izglītojamo piesaisti profesionālajai izglītībai atbilstoši nozares un 
reģionālajām darba tirgus vajadzībām.
Pamatojoties uz nozares izpētes rezultātā tapušajiem nozaru aprakstiem un izvērtējot 
aktuālās darba tirgus tendences, NEP sniedz atzinumus par izglītības iestāžu plāniem 
rudens un ziemas uzņemšanai, valsts un Eiropas fondu �nansētām profesionālās 
izglītības programmām. Šīs procedūras norise un iesaistīto pušu pienākumi apkopoti 
1. attēlā.
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„Lai sniegtu priekšlikumus par nozarei nepieciešamo izglītojamo skaitu 
profesionālās izglītības iestādēs, NEP veica nelielu pētījumu, kā 
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eksistē Polijā, kuras izglītības sistēma ir ļoti līdzīga Latvijai, līdz ar 
to, atliek pārņemt vērtīgo pieredzi un to izmantot.”

2)  Piedalās PII tīkla attīstības un profesionālās izglītības 
programmu plānošanā

Jau kopš 2010. gada sākuma IZM veic profesionālās izglītības sistēmas 
strukturālās reformas, optimizējot izglītības iestāžu skaitu un 
izvietojumu reģionos, kā arī, veicot to diferenciāciju un veidojot 
modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības 
iestāžu mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma 
nodrošinājumu, kas sekmē visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu 
un paaugstina profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. 

• Analizē PII uzņemšanas rādītājus un profesionālās izglītības programmu piedāvājumu attiecīgās  nozares 
kvali�kācijās 

• Izvērtē aktuālās darba tirgus tendences vidējā un ilgtermiņā, nacionālā un reģionālā līmenī  
• Nosaka PII nepieciešamo nozares speciālistu skaitu turpmākajiem trīs gadiem

• Izvērtē NEP sniegto prognozi trīs gadu periodam, kontekstā ar PII realizētajām profesionālās izglītības 
programmām 

• Sagatavo audzēkņu uzņemšanas plānus (skaitu un programmas) valsts un EF �nanējuma ietvaros

• Apkopo informāciju par izglītojamo uzņemšanas plāniem un to izpildi PII iepriekšējos gados

• Izskata PII sagatavotos uzņemšanas plānus, ja nepieciešams, norādot, kurās kvali�kācijās PII būtu 
jāpalielina vai jāsamazina uzņemto audzēkņu skaitu un, kurās kvali�kācijās būtu jāuzsāk vai  jāpārtrauc 
uzņemšana

• Sniedz atzinumu par uzņemšanas plāniem, pamatojot sniegtos priekšlikumus to izmaiņām

• Apkopo NEP atzinumus un izvērtē sniegtos priekšlikumus uzņemšanas plānu izmaiņām
• Nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus informāciju no NEP un PII par sniegtajiem priekšlikumiem 

uzņemšanas plānu korekcijai
• Koriģētos uzņemšanas plānus apstiprina PINTSA

• Veic izglītojamo uzņemšanu valsts un EF �nansētās izglītības programmās, atbilstoši PINTSA 
saskaņotajiem izglītojamo uzņemšanas plāniem

• Apkopo uzņemšanas rezultātus un nodod tos IZM

Darbība konventā attiecīgā reģiona nozares darba devēju pārstāvjiem sniedz iespēju 
tiešā veidā ietekmēt profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģijas jautājumus 
un sekmēt šīs izglītības iestādes sagatavoto speciālistu atbilstību reģiona darba tirgus 
prasībām. Plānots, ka darba devēju pārstāvjus dalībai profesionālās izglītības iestādes 
konventā deleģēs NEP, tomēr, problēmas paredzamas gadījumos, kad konventa 
sastāvam Profesionālās izglītības likumā noteiktais 7 padomnieku skaita ierobežojums 
liedz konventā nodrošināt visu nozaru pārstāvniecību, kuru profesionālās izglītības 
programmas šajā profesionālās izglītības iestādē tiek realizētas.

Nozaru ekspertu padomju funkcijas 

1) Risina jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību, pieprasījumu un 
piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū, sniedz priekšlikumus par 
nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs

NEP sniedz priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un profesionālās 
izglītības iestādei par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu, kā arī sniedz 
priekšlikumus par Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas veiktajām darba 
tirgus īstermiņa, vidējā un ilgtermiņa prognozēm. Ekonomikas ministrijas darba 
tirgus prognozes ir viens no instrumentiem, kas ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba 
tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības 
tendences un iespējamos riskus, saglabājoties esošai izglītības sistēmai un izglītības 
piedāvājuma struktūrai. Papildus, šajā ziņojumā tiek novērtēta IZM plānoto izglītības 
politikas pasākumu ietekme uz darba tirgu un tiek sniegtas vidēja termiņa prognozes 
par nākotnē nozarēs nepieciešamo speciālistu skaitu.
Darba tirgus prognozes ir izskatītas Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības 
padomē, kā arī ekonomikas ministra vadītajā Darba tirgus prognozēšanas 
konsultatīvajā padomē, kur paust savus priekšlikumus tiek aicinātas arī NEP.
Tāpat NEP tiek aicinātas izteikt nozaru priekšlikumus Labklājības ministrijas 
apmācību komisijā, kas nosaka bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību 
prioritāros virzienus un apmācību programmas.
Valsts un pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamo uzņemšanas plānu saskaņošana ir 
veids, kā nozaru pārstāvji var noteikt nepieciešamo speciālistu skaitu – plānojot un 
sabalansējot jaunu izglītojamo piesaisti profesionālajai izglītībai atbilstoši nozares un 
reģionālajām darba tirgus vajadzībām.
Pamatojoties uz nozares izpētes rezultātā tapušajiem nozaru aprakstiem un izvērtējot 
aktuālās darba tirgus tendences, NEP sniedz atzinumus par izglītības iestāžu plāniem 
rudens un ziemas uzņemšanai, valsts un Eiropas fondu �nansētām profesionālās 
izglītības programmām. Šīs procedūras norise un iesaistīto pušu pienākumi apkopoti 
1. attēlā. Foto no privātā arhīva

Mārtiņš Silarājs

Enerģētikas NEP loceklis, 
„Latvijas elektrisko tīklu 
arodorganizācija” biedrs, 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
vecākais elektrisko sistēmu 
inženieris 

1. attēls.  Izglītojamo skaita prognozēšanas un uzņemšanas plānu saskaņošanas procedūra
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Foto no „Veselības Centrs 4” arhīva

Ieva Gulbe

Tūrisma un skaistumkopšanas 
NEP locekle, SIA „Veselības 
Centrs 4” kosmētiķis, 
�zioterapeits, vadošais 
skaistumkopšanas speciālists, 
„Dynasty” mācību centra 
skaistumkopšanas trenere 

„Mana pozitīvā pieredze, darbojoties nozaru ekspertu padomes ietvaros, 
ir „dzīvas” komunikācijas iespēja starp darba devēju, darba ņēmēju, 
profesionālās izglītības iestādi un Izglītības un zinātnes ministriju, 
vienojoties „runāt vienā valodā”. Tas palīdz strukturēt profesijas atbilstību 
konkrētiem standartiem, nedublēt šķietami atšķirīgas, bet pēc būtības 
vienādas mācību programmas un celt nozares profesionālo līmeni, 
uzturēt kvali�kācijas standartus augstā līmenī.”

3) Piedalās nozares kvali�kāciju struktūras izveidē, saskaņojot to 
ar darba tirgus prasībām, un sniedz priekšlikumus par 
attiecīgajai nozarei nepieciešamām profesijām un atbilstošām 
specializācijām

• Nozares kvali�kāciju struktūra ir nozares profesiju 
vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās 
ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, 
kurā norādīti profesionālās kvali�kācijas līmeņi 
profesijām un specializācijām.

• Profesionālās kvali�kācijas līmenis ir teorētiskā un 
praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai 
sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu. 

• Profesiju klasi�kators ir sistematizēts profesiju (arodu, 
amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu 
starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un 
salīdzināšanu. Par klasi�katora aktualizēšanu atbild 
LR Labklājības ministrija. 

Nozaru kvali�kāciju struktūru izveides pamatā ir NEP pārstāvēto 
nozaru izpēte. Izpētes rezultātu regulāra aktualizācija, nosakot, kādu 
profesiju un atbilstošo specialitāšu pārstāvji attiecīgajai nozarei ir 
vajadzīgi, rada atbilstošu informācijas bāzi profesionālās izglītības 
kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai atbilstoši tautsaimniecības 
attīstības vajadzībām.

Priekšnosacījumi izmaiņām nozares kvali�kāciju struktūrā:
• veiktas izmaiņas Profesiju klasi�katorā,
• veiktas izmaiņas normatīvajos dokumentos,
• veiktas izmaiņas profesiju starptautiskajos nosaukumos,
• notikušas izmaiņas reglamentētajās profesijās,
• notikušas vai tiek plānotas izmaiņas nozares darba tirgū.

Viens no būtiskākajiem šo reformu aspektiem, kas ar NEP konsultatīvu līdzdalību ir lielā 
mērā īstenojies ir profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) izveide. 
Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno 
profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās 
kvali�kācijas līmeni un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu 
tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās 
kompetences novērtēšanas funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem 
kritērijiem ir tiesīga iegūt PIKC statusu. 
Kritērijus un kārtību, kādā izglītības iestādei piešķir un anulē PIKC statusu, noteikta 
Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos Nr. 144. Nozīmīgi, ka šie kritēriji 
veicina arī sociālo partneru iesaisti, piemēram, nosakot, ka PIKC atbilstoši īstenojamām 
izglītības programmām jāsadarbojas ar darba devēju organizācijām vai to apvienībām 
un nozares komersantiem, turklāt sadarbībai jābūt rakstiski apliecinātai. 

• Sagatavo profesionālās izglītības sistēmas strukturālo reformu īstenošanas plānu
• Uzdod PII sagatavot attīstības un investīciju stratēģijas

• Sagatavo attīstības un investīciju ieguldījumu stratēģijas, izvērtējot reģiona un 
tautsaimniecības attīstības tendences, profesionālās izglītības iestādes esošo materiāli 
tehnisko nodrošinājumu, iepriekšējos gados veikto investīciju ieguldījums, norādot 
plānotos pasākumus profesionālās izglītības iestādes statusa nodrošināšanai un to 
īstenošanai nepieciešamā �nansējuma apjomu

• Izvērtē IZM sagatavoto plānu un sniedz priekšlikumus par konkrētu PII reformām
• Sniedz atzinumus IZM par PII sagatavotajām stratēģijām, tai skaitā konkrētu līdz šim 

īstenoto vai turpmāk plānoto izglītības programmu īstenošanu un modernizāciju
• Konsultē PII iekārtu un aprīkojuma modernizācijas jautājumos
• Sniedz atzinumu IZM par PIKC statusa piešķiršanu vai anulēšanu PII attiecīgajā nozarē

• Izvērtē PII attīstības un investīciju stratēģijas un NEP sniegtos atzinumus, nepieciešamības 
gadījumā uzdodot PII stratēģijā veikt korekcijas

• Izvērtējot pieejamos resursus, piešķir �nansējumu PII plānoto pasākumu īstenošanai
• Sagatavo priekšlikumu Ministru kabinetam par PIKC statusa piešķiršanu vai anulēšanu PII

• Veic profesionālās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma 
modernizāciju atbilstoši NEP saskaņotajai un IZM apstiprinātajai PII attīstības un investīciju 
stratēģijai

IZM

PII

NEP

IZM

PII
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2. attēls.  NEP iesaiste izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā

Līdztekus tiek veidots saskaņots profesionālās izglītības programmu apguves iespēju 
piedāvājums (reģionālā un valsts līmenī), lai sagatavotu darba tirgum nepieciešamo 
speciālistu skaitu un nodrošinātu izglītības piedāvājuma atbilstību nodarbinātības 
struktūrai.
Sociālo partneru loma izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības 
programmu plānošanā ir aplūkota 2. attēlā.
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Foto no „Veselības Centrs 4” arhīva

Ieva Gulbe

Tūrisma un skaistumkopšanas 
NEP locekle, SIA „Veselības 
Centrs 4” kosmētiķis, 
�zioterapeits, vadošais 
skaistumkopšanas speciālists, 
„Dynasty” mācību centra 
skaistumkopšanas trenere 

„Mana pozitīvā pieredze, darbojoties nozaru ekspertu padomes ietvaros, 
ir „dzīvas” komunikācijas iespēja starp darba devēju, darba ņēmēju, 
profesionālās izglītības iestādi un Izglītības un zinātnes ministriju, 
vienojoties „runāt vienā valodā”. Tas palīdz strukturēt profesijas atbilstību 
konkrētiem standartiem, nedublēt šķietami atšķirīgas, bet pēc būtības 
vienādas mācību programmas un celt nozares profesionālo līmeni, 
uzturēt kvali�kācijas standartus augstā līmenī.”

3) Piedalās nozares kvali�kāciju struktūras izveidē, saskaņojot to 
ar darba tirgus prasībām, un sniedz priekšlikumus par 
attiecīgajai nozarei nepieciešamām profesijām un atbilstošām 
specializācijām

• Nozares kvali�kāciju struktūra ir nozares profesiju 
vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās 
ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, 
kurā norādīti profesionālās kvali�kācijas līmeņi 
profesijām un specializācijām.

• Profesionālās kvali�kācijas līmenis ir teorētiskā un 
praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai 
sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu. 

• Profesiju klasi�kators ir sistematizēts profesiju (arodu, 
amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu 
starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un 
salīdzināšanu. Par klasi�katora aktualizēšanu atbild 
LR Labklājības ministrija. 

Nozaru kvali�kāciju struktūru izveides pamatā ir NEP pārstāvēto 
nozaru izpēte. Izpētes rezultātu regulāra aktualizācija, nosakot, kādu 
profesiju un atbilstošo specialitāšu pārstāvji attiecīgajai nozarei ir 
vajadzīgi, rada atbilstošu informācijas bāzi profesionālās izglītības 
kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai atbilstoši tautsaimniecības 
attīstības vajadzībām.

Priekšnosacījumi izmaiņām nozares kvali�kāciju struktūrā:
• veiktas izmaiņas Profesiju klasi�katorā,
• veiktas izmaiņas normatīvajos dokumentos,
• veiktas izmaiņas profesiju starptautiskajos nosaukumos,
• notikušas izmaiņas reglamentētajās profesijās,
• notikušas vai tiek plānotas izmaiņas nozares darba tirgū.
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4) Izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem, un izstrādā priekšlikumus par 
profesionālās kvali�kācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, 
profesionālās kvali�kācijas prasību, profesionālās izglītības programmu satura un 
profesionālās kvali�kācijas pārbaudījumu satura izstrādei

• Profesijas standarts (PS) nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības 
pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvali�kācijas pamatprasības, to izpildei 
nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un 
kompetences. 

• Profesionālo kvali�kāciju prasības (PKP) – nosaka izglītojamo zināšanas, prasmes, 
attieksmes, profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai 
attiecīgās nozares saistītajās profesijās un specializācijās.

• Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, 
kas atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam un 
profesijas standartam vai profesionālās kvali�kācijas prasībām (ja profesijai neapstiprina 
profesijas standartu) nosaka:
• profesionālās izglītības programmas mērķi un sasniedzamos rezultātus,
• profesionālās izglītības programmas saturu,
• profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu,
• prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību,
• profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvali�kāciju ietvarstruktūrā,
• profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, �nanšu un 

materiālos līdzekļus, nodrošinājumu.

• Profesionālās kvali�kācijas eksāmens ir procedūra, kuras laikā atbilstoši profesijas 
standartam tiek pārbaudītas eksaminējamās personas zināšanas, prasmes un 
profesionālās kompetences profesionālās kvali�kācijas iegūšanai. Profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenu var kārtot profesionālās sākotnējās izglītības un profesionālās 
tālākizglītības programmu izglītojamie, kā arī cilvēki, kuri apguvuši profesiju ārpus 
formālās izglītības sistēmas – darba laikā uzkrājuši profesijai nepieciešamās profesionālās 
kompetences. 

Profesiju standarti un profesionālās kvali�kācijas prasības tiek izstrādātas, lai:
1. noteiktu darba devēju prasības izglītības jomas pārstāvjiem par profesijā nodarbināto 

veicamā darba saturu un tā izpildei nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un attieksmēm;
2. izstrādātu profesionālās izglītības programmu saturu, tā izveidē, de�nējot programmas 

mērķus un uzdevumus, kā arī mācību priekšmetu saturu un sagaidāmos rezultātus. No 
profesijas standarta iegūst informāciju par to, kas jāmāca, kāpēc jāmāca un kādu attieksmju 
attīstība jāveicina, lai jaunie darbinieki atbilstu darba tirgus prasībām;

3. izstrādātu profesionālās kvali�kācijas eksāmena saturu, to izstrādē, pamatojoties uz 
profesijas standartā norādītajām zināšanām, prasmēm un profesionālajām kompetencēm;

4. izstrādātu kvali�kācijas vērtēšanas kritērijus. Tiem ir svarīga nozīme neformālās izglītības 
atzīšanā un prasmju novērtēšanā. Arī profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes 
nodrošināšanā un novērtēšanā viens no vērtēšanas kritērijiem ir profesionālās izglītības 
programmas teorētisko un praktisko mācību, kā arī kvali�kācijas prakses satura atbilstība 
apgūstamajai profesijai, t.i., profesijas standartam.

Papildu informācijai:
• Nozares izpētes metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/01_nozares%20izp
ete.pdf

• Par Latvijas un Eiropas izglītības sistēmā noteiktajiem profesionālās 
kvali�kācijas līmeņiem: 
http://www.nki-latvija.lv/par-lki/kvali�kacijas-termina-paplasinasanas

• Profesiju klasi�kators: http://www.lm.gov.lv/text/80
• Izpētīto nozaru apraksti un nozaru kvali�kāciju struktūras: 

www.nozaruekspertupadomes.lv 

• Atbild par nozaru kvali�kāciju struktūru uzturēšanu
• Veic informācijas analīzi par nozaru attīstības tendencēm un nākotnē nozarēs 

nepieciešamajām profesijām
• Identi�cē un iesniedz PINTSA nepieciešamās izmaiņas nozaru kvali�kāciju struktūrās
• Ja pieteikumu izmaiņām iesniedz cita institūcija vai persona – sniedz atzinumu par  

pieteicēja rosinātajām izmaiņām nozaru kvali�kāciju struktūrās

• Izvērtē NEP ierosinājumus un sniegtos atzinumus
• Apstiprina izmaiņas nozaru kvali�kāciju struktūrās vai noraida ierosinājumu, pamatojot 

pieņemto lēmumu

• Veic izmaiņas nozaru kvali�kāciju struktūrās
• Ja izmaiņas nozares kvali�kāciju struktūrā paredz jaunas profesionālās kvali�kācijas vai 

specializācijas izveidi, NEP līdzdarbojas arī attiecīgā PS vai profesionālās kvali�kācijas 
prasību izstrādē, kā arī identi�cē tās PII, kas varētu izstrādāt un realizēt izglītības 
programmu attiecīgajā profesionālajā kvali�kācijā

NEP

PINTSA

NEP

1012

3. attēls.  Priekšlikumi nozaru kvali�kāciju struktūru aktualizācijas procedūrai

Šī informatīvā materiāla tapšanas brīdī Ministru kabinets vēl nav apstiprinājis attiecīgus 
normatīvos aktus, kas noteiktu nozaru kvali�kāciju struktūru izstrādes un aktualizācijas 
kārtību, kā arī nav izraudzījies struktūru, kas izstrādātu un aktualizētu nozaru 
kvali�kāciju struktūras. Priekšlikumi NEP lomai nozaru kvali�kāciju struktūru uzturēšanā 
un aktualizācijā, saskaņojot to ar darba tirgus prasībām, aplūkojami 3. attēlā.

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/01_nozares%20izpete.pdf
http://www.nki-latvija.lv/par-lki/kvalifikacijas-termina-paplasinasanas
http://www.lm.gov.lv/text/80
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/
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4) Izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem, un izstrādā priekšlikumus par 
profesionālās kvali�kācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, 
profesionālās kvali�kācijas prasību, profesionālās izglītības programmu satura un 
profesionālās kvali�kācijas pārbaudījumu satura izstrādei

• Profesijas standarts (PS) nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības 
pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvali�kācijas pamatprasības, to izpildei 
nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un 
kompetences. 

• Profesionālo kvali�kāciju prasības (PKP) – nosaka izglītojamo zināšanas, prasmes, 
attieksmes, profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai 
attiecīgās nozares saistītajās profesijās un specializācijās.

• Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, 
kas atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam un 
profesijas standartam vai profesionālās kvali�kācijas prasībām (ja profesijai neapstiprina 
profesijas standartu) nosaka:
• profesionālās izglītības programmas mērķi un sasniedzamos rezultātus,
• profesionālās izglītības programmas saturu,
• profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu,
• prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību,
• profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvali�kāciju ietvarstruktūrā,
• profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, �nanšu un 

materiālos līdzekļus, nodrošinājumu.

• Profesionālās kvali�kācijas eksāmens ir procedūra, kuras laikā atbilstoši profesijas 
standartam tiek pārbaudītas eksaminējamās personas zināšanas, prasmes un 
profesionālās kompetences profesionālās kvali�kācijas iegūšanai. Profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenu var kārtot profesionālās sākotnējās izglītības un profesionālās 
tālākizglītības programmu izglītojamie, kā arī cilvēki, kuri apguvuši profesiju ārpus 
formālās izglītības sistēmas – darba laikā uzkrājuši profesijai nepieciešamās profesionālās 
kompetences. 

Profesiju standarti un profesionālās kvali�kācijas prasības tiek izstrādātas, lai:
1. noteiktu darba devēju prasības izglītības jomas pārstāvjiem par profesijā nodarbināto 

veicamā darba saturu un tā izpildei nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un attieksmēm;
2. izstrādātu profesionālās izglītības programmu saturu, tā izveidē, de�nējot programmas 

mērķus un uzdevumus, kā arī mācību priekšmetu saturu un sagaidāmos rezultātus. No 
profesijas standarta iegūst informāciju par to, kas jāmāca, kāpēc jāmāca un kādu attieksmju 
attīstība jāveicina, lai jaunie darbinieki atbilstu darba tirgus prasībām;

3. izstrādātu profesionālās kvali�kācijas eksāmena saturu, to izstrādē, pamatojoties uz 
profesijas standartā norādītajām zināšanām, prasmēm un profesionālajām kompetencēm;

4. izstrādātu kvali�kācijas vērtēšanas kritērijus. Tiem ir svarīga nozīme neformālās izglītības 
atzīšanā un prasmju novērtēšanā. Arī profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes 
nodrošināšanā un novērtēšanā viens no vērtēšanas kritērijiem ir profesionālās izglītības 
programmas teorētisko un praktisko mācību, kā arī kvali�kācijas prakses satura atbilstība 
apgūstamajai profesijai, t.i., profesijas standartam.
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Pamatprasības nozares ekspertiem, kas piedalās profesiju standartu, 
profesionālās kvali�kācijas prasību, profesionālās izglītības 
programmas vai eksāmena satura izstrādē, vai veic to ekspertīzi:
• vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze, strādājot profesijā (veicot 

profesijai vai Profesiju klasi�katora profesiju grupai atbilstošos 
profesionālās darbības pamatuzdevumus),

• profesijai atbilstoša izglītība,
• labas latviešu valodas zināšanas, 
• labas datorlietošanas prasmes,
• izpratne par profesijas dažādām saistītajām profesijām un/vai 

specializācijām,
• spēja un vēlme darboties komandā – diskutēt un argumentēt savu 

viedokli, kā arī uzklausīt un izvērtēt citus viedokļus.

„Ar manu līdzdalību Transporta un loģistikas NEP, pārstāvot jūrniecības 
nozari, tika izstrādāts profesijas standarts, profesijai „dokers”. Pirms tam 
nekur valstī nebija atrodams šīs profesijas detalizēts standarts, proti, 
apraksts, kas tas ir, ko tas dara un kādas ir nepieciešamās zināšanas un 
prasmes, lai varētu kļūt par dokeri. Konkrētas informācijas trūkums arī 
atturēja daudzus jauniešus no šīs profesijas apguves. Piesaistot ekspertus 
šajā jomā, profesijas standarts tapa gada laikā. Pēc tam tika izstrādāta arī 
izglītības programma dokeriem.”

Papildu informācijai:
• Profesiju standartu izstrādes metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/02_profesiju_standarti.pdf
• Profesionālās izglītības programmu izveides metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/03_izglitibas_prog.pdf
• Profesionālās kvali�kācijas eksāmenu izstrādes metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/04_eksamenu_saturs.pdf 

5) Deleģē nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un 
profesionālās izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā un profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenos, sniedz atzinumus lēmumu pieņemšanai par profesionālās 
izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju

Kad ar NEP tiešu līdzdalību ir izveidots kvalitatīvs, darba tirgus prasībām atbilstošs profesionālās 
izglītības saturs, izšķiroša nozīme tā realizācijai izglītības procesā ir izglītības iestāžu un izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātei.
Izglītības iestādes izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas process jeb 
akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par 
konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
Kārtību, kādā akreditē vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, izglītības 
iestādes un eksaminācijas centrus normatīvo regulējumu, nosaka 2010. gada 14. septembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 852.
Lēmumus par profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmu akreditāciju 
pieņem Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), atsaucoties uz Izglītības iestāžu, eksaminācijas 
centru un izglītības programmu akreditācijas komisiju.

Foto no privātā arhīva

Viktors Panasjuks 

Transporta un loģistikas NEP 
loceklis, AS „Liepājas osta LM" 
arodorganizācijas 
priekšsēdētājs

NEP deleģē nozares ekspertus jaunu profesiju standartu, profesionālās kvali�kācijas 
prasību, profesionālās izglītības programmu satura un profesionālās kvali�kācijas 
eksāmenu satura izstrādei vai esošā satura aktualizācijai.
Izglītības programmu satura un profesionālās kvali�kācijas eksāmenu satura izstrādes 
darba grupu sastāvā iekļauti NEP deleģēti nozaru eksperti, kā arī attiecīgās nozares 
izglītības iestāžu pārstāvji. Darba grupas ietvaros izglītības iestāžu pārstāvji nodrošina 
izglītības programmas vai eksāmena satura veidošanas metodiskos aspektus, 
savukārt NEP deleģētie nozaru eksperti – izglītības programmas vai eksāmena satura 
atbilstību nozares darba tirgus prasībām.

• Izstrādā PS vai PKP projektu 

• Sniedz metodisku atbalstu PS vai PKP projekta izstrādes gaitā
• Iesniedz PS vai PKP projektu PINTSA

• Nosaka sociālo partneru pārstāvjus - nozaru ekspertus PS vai PKP projekta izvērtēšanai
• Izvērtē nozaru ekspertu sniegtos atzinumus un pieņem lēmumu par PS vai PKP projekta 

saskaņošanu

 • Saskaņoto PS vai PKP projektu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā
 • PS vai PKP tiek iekļauts Profesiju standartu reģistrā

NEP

VISC/IZM

PINTSA

VISC/IZM

1014

4. attēls.  Priekšlikumi NEP lomai profesiju standartu un profesionālās kvali�kācijas prasību izstrādē

NEP dalība profesiju standartu un profesionālās kvali�kācijas prasību izstrādē ir viens 
no būtiskākajiem instrumentiem, ar kura palīdzību nozaru eksperti var ietekmēt 
profesionālās izglītības kvalitāti – balstoties uz šiem dokumentiem, tiek noteikts gan 
izglītības programmas saturs, gan sagaidāmie rezultāti, lai jaunie darbinieki atbilstu 
darba tirgus prasībām. 
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem profesijas standarta projektu var 
izstrādāt un/vai aktualizēt arodbiedrības, darba devēju organizācijas, profesionālās 
organizācijas, izglītības iestādes un citas �ziskas vai juridiskas personas, ievērojot 
Ministru kabineta 2007. gada 27. februāra noteikumus Nr. 149 „Profesijas standarta 
izstrādes kārtība”.
Ņemot vērā grozījumus Profesionālās izglītības likumā, ir jāizstrādā jaunajam 
regulējumam atbilstošu profesiju standartu un profesionālās kvali�kācijas prasību 
izstrādes un apstiprināšanas mehānismu. Priekšlikumi NEP lomai šajā procesā ir 
aplūkojami 4. attēlā.
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Pamatprasības nozares ekspertiem, kas piedalās profesiju standartu, 
profesionālās kvali�kācijas prasību, profesionālās izglītības 
programmas vai eksāmena satura izstrādē, vai veic to ekspertīzi:
• vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze, strādājot profesijā (veicot 

profesijai vai Profesiju klasi�katora profesiju grupai atbilstošos 
profesionālās darbības pamatuzdevumus),

• profesijai atbilstoša izglītība,
• labas latviešu valodas zināšanas, 
• labas datorlietošanas prasmes,
• izpratne par profesijas dažādām saistītajām profesijām un/vai 

specializācijām,
• spēja un vēlme darboties komandā – diskutēt un argumentēt savu 

viedokli, kā arī uzklausīt un izvērtēt citus viedokļus.

„Ar manu līdzdalību Transporta un loģistikas NEP, pārstāvot jūrniecības 
nozari, tika izstrādāts profesijas standarts, profesijai „dokers”. Pirms tam 
nekur valstī nebija atrodams šīs profesijas detalizēts standarts, proti, 
apraksts, kas tas ir, ko tas dara un kādas ir nepieciešamās zināšanas un 
prasmes, lai varētu kļūt par dokeri. Konkrētas informācijas trūkums arī 
atturēja daudzus jauniešus no šīs profesijas apguves. Piesaistot ekspertus 
šajā jomā, profesijas standarts tapa gada laikā. Pēc tam tika izstrādāta arī 
izglītības programma dokeriem.”

Papildu informācijai:
• Profesiju standartu izstrādes metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/02_profesiju_standarti.pdf
• Profesionālās izglītības programmu izveides metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/03_izglitibas_prog.pdf
• Profesionālās kvali�kācijas eksāmenu izstrādes metodika: 

http://visc.gov.lv/pro�zglitiba/dokumenti/metmat/04_eksamenu_saturs.pdf 

5) Deleģē nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un 
profesionālās izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā un profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenos, sniedz atzinumus lēmumu pieņemšanai par profesionālās 
izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju

Kad ar NEP tiešu līdzdalību ir izveidots kvalitatīvs, darba tirgus prasībām atbilstošs profesionālās 
izglītības saturs, izšķiroša nozīme tā realizācijai izglītības procesā ir izglītības iestāžu un izglītības 
programmu īstenošanas kvalitātei.
Izglītības iestādes izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas process jeb 
akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par 
konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.
Kārtību, kādā akreditē vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, izglītības 
iestādes un eksaminācijas centrus normatīvo regulējumu, nosaka 2010. gada 14. septembra 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 852.
Lēmumus par profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmu akreditāciju 
pieņem Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), atsaucoties uz Izglītības iestāžu, eksaminācijas 
centru un izglītības programmu akreditācijas komisiju.

Foto no privātā arhīva

Viktors Panasjuks 

Transporta un loģistikas NEP 
loceklis, AS „Liepājas osta LM" 
arodorganizācijas 
priekšsēdētājs

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/02_profesiju_standarti.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/03_izglitibas_prog.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/04_eksamenu_saturs.pdf
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Akreditācijas ekspertiem izvirzāmie papildus (vēlamie) kritēriji:
• labas komunikācijas prasmes un prasmes darbā ar datoru,
• pieredze akreditācijas un/vai eksaminācijas komisiju darbā,
• pieredze pedagoģiskajā darbā un/vai kvali�kācijas prakses 

organizēšanā un vadīšanā,
• iespēja piedalīties akreditācijas procesos visā Latvijas teritorijā.

„Iesaistoties NEP darbā un caur to arī profesionālās izglītības akreditācijas 
komisiju darbā, esmu guvusi lielu gandarījumu no tā, ka ir iespējams 
gan virzīt nozari aktuālajām tendencēm atbilstīgā virzienā, gan ar savu 
darbu praktiski uzlabot attiecīgās izglītības programmas un arī redzēt 
jau paveikto.”

Papildu informācijai:
• Informācija par NEP deleģētajiem ekspertiem: www.nozaruekspertupadomes.lv
• Informācija par profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanu: 

http://www.ikvd.gov.lv/akreditacija/

Profesionālās kvali�kācijas eksaminācijas komisija
Dalība profesionālās kvali�kācijas eksāmena eksaminācijas komisijā 
nozares ekspertiem sniedz iespēju ne vien novērtēt konkrēto 
izglītojamo zināšanas un prasmes, bet arī konstatēt trūkumus izglītības 
programmas saturā un apmācību procesā. Ja komisijas ekspertam 
vienlaikus ir arī saikne ar NEP, tas paver papildus iespējas ātri un efektīvi 
novērst šos trūkumus.
Kvali�kācijas eksāmenu norisi nodrošina akreditēta PII vai akreditēts 
eksaminācijas centrs. Eksaminācijas institūcijas vadītājs ne vēlāk kā 
mēnesi pirms kvali�kācijas eksāmena izveido eksaminācijas komisiju, 
kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks un vismaz viens komisijas loceklis. Komisijas personālsastāvu 
apstiprina eksaminācijas institūcijas vadītājs.

Foto no privātā arhīva

Ieva Kalve

Uzņēmējdarbības, �nanšu, 
grāmatvedības, 
administrēšanas 
(vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecības un 
komerczinību) NEP locekle, 
Latvijas Profesionālo 
sekretāru un biroja 
vadītāju asociācijas 
prezidente

Saskaņā ar 2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”, 
eksaminācijas komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās nozares ekspertus, kuri atbilst šādiem 
kritērijiem: 
• komisijas priekšsēdētājs ir persona ar augstāko izglītību atbilstoši Latvijas izglītības 

klasi�kācijas izglītības tematiskajai jomai un strādā attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai 
persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē ne mazāku 
par trim gadiem. Izņēmuma gadījumā komisijas priekšsēdētājs var būt persona ar 
profesionālo vidējo izglītību profesijā, kurā nav iegūstama atbilstoša augstākā izglītība Latvijā, 
ja Latvijas Amatniecības kamera izsniegusi amata meistara diplomu un šīs personas darba 
stāžs attiecīgajā tautsaimniecības nozarē ir ne mazāks par pieciem gadiem;

• komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā 
tautsaimniecības nozarē ne mazāku par trim gadiem vai persona ar attiecīgu vai augstāku 
profesionālo kvali�kāciju un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē ne mazāku par 
trim gadiem;

• komisijas loceklis ir persona ar attiecīgu vai augstāku profesionālo kvali�kāciju vai ar Latvijas 
Amatniecības kameras izsniegtu amata zeļļa diplomu un darba stāžu attiecīgajā 
tautsaimniecības nozarē ne mazāku par vienu gadu.

Lai arī NEP var noteikt speci�skus izvirzāmos kritērijus akreditācijas ekspertu 
deleģēšanai vai pilnvarošanai darbā izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un 
profesionālās izglītības programmu akreditācijas ekspertu komisijā, tomēr tie 
nedrīkstētu būt zemāki, kā tie, kas tiek izvirzīti ekspertu darbam profesionālās 
kvali�kācijas eksaminācijas komisijā (skat. 18. lpp.).

• Nosaka akreditācijas ekspertu atlases kritērijus
• Veic akreditācijas ekspertu atlasi
• Uztur akreditācijas ekspertu reģistru

• Veic akreditācijas ekspertu apmācības
• Izveido akreditācijas ekspertu komisiju PII vai profesionālās izglītības programmas 

akreditācijai
• Izvērtē akreditācijas ekspertu ziņojumu un, pamatojoties uz Izglītības iestāžu, 

eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas lēmumu, pieņem 
lēmumu par PII vai profesionālās izglītības programmas akreditāciju 

NEP

IKVD
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5. attēls.  Nozares ekspertu iesaiste izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmas akreditācijā

Akreditācijas ekspertu komisija
Lai varētu novērtēt profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, sākot ar 
2012. gada septembri, profesionālas izglītības akreditācijas procesā IKVD iesaista NEP 
(ja tāda attiecīgajā nozarē izveidota) deleģētos ekspertus. 
IKVD noteica ekspertu atlases kritērijus, atbilstīgi kuriem NEP deleģē ekspertus 
dalībai akreditācijas ekspertu komisijā. NEP deleģētos ekspertus saskaņoja PINTSA, 
un pēc šīs procedūras IKVD veica deleģēto ekspertu apmācības jautājumos, kas skar 
Latvijas izglītības sistēmu, sociālo partneru lomu profesionālās izglītības attīstībā, 
profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu, kvalitātes novērtēšanas tiesisko 
regulējumu, novērtējuma līmeņu aprakstiem, to piemērošanu un ekspertu komisijas 
ziņojuma sagatavošanu.
Nostiprinoties NEP kapacitātei, nākotnē NEP būtu pilnībā atbildīgas par akreditācijas 
ekspertu atlasi un reģistra uzturēšanu (skatīt 5. attēlu). 
Ekspertus, kuri vērtē izglītības iestādes darbības kvalitāti profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanā vai profesionālās vidējās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitāti mākslas, mūzikas un dejas jomā, arī turpmāk deleģē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs vai augstākās izglītības iestādes. Savukārt izglītības 
iestādes darbības kvalitātes vērtēšanā sporta profesionālās ievirzes izglītības 
programmu īstenošanā iesaista Latvijas Sporta federāciju padomes deleģētos 
ekspertus.
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Akreditācijas ekspertiem izvirzāmie papildus (vēlamie) kritēriji:
• labas komunikācijas prasmes un prasmes darbā ar datoru,
• pieredze akreditācijas un/vai eksaminācijas komisiju darbā,
• pieredze pedagoģiskajā darbā un/vai kvali�kācijas prakses 

organizēšanā un vadīšanā,
• iespēja piedalīties akreditācijas procesos visā Latvijas teritorijā.

„Iesaistoties NEP darbā un caur to arī profesionālās izglītības akreditācijas 
komisiju darbā, esmu guvusi lielu gandarījumu no tā, ka ir iespējams 
gan virzīt nozari aktuālajām tendencēm atbilstīgā virzienā, gan ar savu 
darbu praktiski uzlabot attiecīgās izglītības programmas un arī redzēt 
jau paveikto.”

Papildu informācijai:
• Informācija par NEP deleģētajiem ekspertiem: www.nozaruekspertupadomes.lv
• Informācija par profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanu: 

http://www.ikvd.gov.lv/akreditacija/

Profesionālās kvali�kācijas eksaminācijas komisija
Dalība profesionālās kvali�kācijas eksāmena eksaminācijas komisijā 
nozares ekspertiem sniedz iespēju ne vien novērtēt konkrēto 
izglītojamo zināšanas un prasmes, bet arī konstatēt trūkumus izglītības 
programmas saturā un apmācību procesā. Ja komisijas ekspertam 
vienlaikus ir arī saikne ar NEP, tas paver papildus iespējas ātri un efektīvi 
novērst šos trūkumus.
Kvali�kācijas eksāmenu norisi nodrošina akreditēta PII vai akreditēts 
eksaminācijas centrs. Eksaminācijas institūcijas vadītājs ne vēlāk kā 
mēnesi pirms kvali�kācijas eksāmena izveido eksaminācijas komisiju, 
kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks un vismaz viens komisijas loceklis. Komisijas personālsastāvu 
apstiprina eksaminācijas institūcijas vadītājs.

Foto no privātā arhīva

Ieva Kalve

Uzņēmējdarbības, �nanšu, 
grāmatvedības, 
administrēšanas 
(vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecības un 
komerczinību) NEP locekle, 
Latvijas Profesionālo 
sekretāru un biroja 
vadītāju asociācijas 
prezidente

Saskaņā ar 2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”, 
eksaminācijas komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās nozares ekspertus, kuri atbilst šādiem 
kritērijiem: 
• komisijas priekšsēdētājs ir persona ar augstāko izglītību atbilstoši Latvijas izglītības 

klasi�kācijas izglītības tematiskajai jomai un strādā attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai 
persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē ne mazāku 
par trim gadiem. Izņēmuma gadījumā komisijas priekšsēdētājs var būt persona ar 
profesionālo vidējo izglītību profesijā, kurā nav iegūstama atbilstoša augstākā izglītība Latvijā, 
ja Latvijas Amatniecības kamera izsniegusi amata meistara diplomu un šīs personas darba 
stāžs attiecīgajā tautsaimniecības nozarē ir ne mazāks par pieciem gadiem;

• komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu attiecīgajā 
tautsaimniecības nozarē ne mazāku par trim gadiem vai persona ar attiecīgu vai augstāku 
profesionālo kvali�kāciju un darba stāžu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē ne mazāku par 
trim gadiem;

• komisijas loceklis ir persona ar attiecīgu vai augstāku profesionālo kvali�kāciju vai ar Latvijas 
Amatniecības kameras izsniegtu amata zeļļa diplomu un darba stāžu attiecīgajā 
tautsaimniecības nozarē ne mazāku par vienu gadu.

http://www.ikvd.gov.lv/akreditacija/


Foto: Evita Gūtmane

Dzintars Rozītis

Ķīmiskās rūpniecības un 
tās saskarnozaru NEP 
loceklis, SIA „Grindeks” 
ķīmiķis
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NEP apkopo informāciju par nozarē nepieciešamajiem speciālistiem, 
kas PII palīdz pielāgot izglītību aktuālajām darba tirgus prasībām. 
Savukārt darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem – palīdz izprast 
problēmas, kas kavē PII attīstību tautsaimniecības nozarēm vēlamajā 
virzienā. 
NEP pārzina gan savas nozares PII, gan to reģionā esošos darba devējus, 
kas sniedz iespēju saskaņot šo abu pušu sadarbību tādos jautājumos, kā:
• mācību un kvali�kācijas prakšu, kā arī citu darba vidē balstītu 

mācību organizēšana,
• mācību ekskursiju organizēšana,
• profesionālu nozares pārstāvju piesaiste profesionālo mācību 

priekšmetu pasniegšanā,
• profesionālās meistarības konkursu organizēšana,
• izglītojamo tikšanās ar darba devējiem karjeras konsultāciju nolūkā,
• citos jautājumos, kas saistīti ar izglītības programmu īstenošanu.

„Uz personisko izaugsmi un uzņēmuma rezultātu sasniegšanu orientēts 
darbinieks, ar savai kvali�kācijai atbilstošām zināšanām un prasmēm, 
manuprāt, ir tas, ko vēlas katrs darba devējs, bet, lai sasniegtu šo mērķi, 
ir nepieciešams dialogs. Kā uzņēmuma deleģētam pārstāvim nozares 
ekspertu padome man ir sekmīgi palīdzējusi sniegt un saņemt 
atgriezenisko saiti no valsts amatpersonām, izglītības iestāžu 
vadītājiem un citām iesaistītajām pusēm, skaidrojot, kā viņu darbs un 
pieņemtie lēmumi pārtop darba ražīgumā, ko savā darbavietā esmu 
novērojis jaunajos speciālistos.
Visus sasniegumus nevar uzskaitīt, taču, vai tā būtu kopīga profesiju 
standartu aktualizācija, prakses darba analīze vai modulāro 
profesionālās izglītības programmu izstrāde, uzskatu, ka nozares 
ekspertu padomes lielākais pienesums ir tieši lietišķā, konstruktīvā, 
operatīvā un, pats galvenais, rezultatīvā komunikācija gadījumos, kad 
tā ir vajadzīga.”

6) Koordinē un veicina komersantu sadarbību ar PII izglītības programmu īstenošanas 
jautājumos, tai skaitā darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā, mācību un kvali�kācijas 
prakses organizēšanā
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Ņemot vērā NEP deleģēto nozares ekspertu 
kompetences, akreditācijas ekspertu reģistru 
nākotnē plānots paplašināt, veidojot vienotu 
ekspertu reģistru profesionālās kvali�kācijas 
eksāmenu komisiju izveidei (izglītības iestādēs), 
izglītības kvalitātes novērtēšanai un 
akreditācijai, profesiju standartu, profesionālās 
kvali�kācijas prasību un izglītības programmu 
izstrādei un ekspertīzei.

„Profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas 
centru un profesionālās izglītības programmu 
licencēšanā un akreditācijā, kā arī profesionālās 
kvali�kācijas eksāmenos nozaru ekspertu 
padomes deleģētie  eksperti ir  kā  drošs tilts no 
teorijas uz praktiskajām uzņēmējdarbības un  
nozares vajadzībām.  Tas ir trīspusējs ieguvums 
mācību iestādēm, darba devējiem un 
nākamajiem  darbiniekiem (darba ņēmējiem). 
Turklāt atzinīgi novērtēju nozares profesiju 
kartes aktualizēšanu.”

Papildu informācija:
• Valsts noslēguma pārbaudījumu norises laiki un 

programmas: http://visc.gov.lv

Foto: Arnis Rugājs

Maira Muceniece

Uzņēmējdarbības, �nanšu, 
grāmatvedības, 
administrēšanas 
(vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecības un 
komerczinību) NEP locekle, 
Latvijas tirdzniecības 
darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētāja

http://visc.gov.lv/


Foto: Evita Gūtmane

Dzintars Rozītis

Ķīmiskās rūpniecības un 
tās saskarnozaru NEP 
loceklis, SIA „Grindeks” 
ķīmiķis
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NEP apkopo informāciju par nozarē nepieciešamajiem speciālistiem, 
kas PII palīdz pielāgot izglītību aktuālajām darba tirgus prasībām. 
Savukārt darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem – palīdz izprast 
problēmas, kas kavē PII attīstību tautsaimniecības nozarēm vēlamajā 
virzienā. 
NEP pārzina gan savas nozares PII, gan to reģionā esošos darba devējus, 
kas sniedz iespēju saskaņot šo abu pušu sadarbību tādos jautājumos, kā:
• mācību un kvali�kācijas prakšu, kā arī citu darba vidē balstītu 

mācību organizēšana,
• mācību ekskursiju organizēšana,
• profesionālu nozares pārstāvju piesaiste profesionālo mācību 

priekšmetu pasniegšanā,
• profesionālās meistarības konkursu organizēšana,
• izglītojamo tikšanās ar darba devējiem karjeras konsultāciju nolūkā,
• citos jautājumos, kas saistīti ar izglītības programmu īstenošanu.

„Uz personisko izaugsmi un uzņēmuma rezultātu sasniegšanu orientēts 
darbinieks, ar savai kvali�kācijai atbilstošām zināšanām un prasmēm, 
manuprāt, ir tas, ko vēlas katrs darba devējs, bet, lai sasniegtu šo mērķi, 
ir nepieciešams dialogs. Kā uzņēmuma deleģētam pārstāvim nozares 
ekspertu padome man ir sekmīgi palīdzējusi sniegt un saņemt 
atgriezenisko saiti no valsts amatpersonām, izglītības iestāžu 
vadītājiem un citām iesaistītajām pusēm, skaidrojot, kā viņu darbs un 
pieņemtie lēmumi pārtop darba ražīgumā, ko savā darbavietā esmu 
novērojis jaunajos speciālistos.
Visus sasniegumus nevar uzskaitīt, taču, vai tā būtu kopīga profesiju 
standartu aktualizācija, prakses darba analīze vai modulāro 
profesionālās izglītības programmu izstrāde, uzskatu, ka nozares 
ekspertu padomes lielākais pienesums ir tieši lietišķā, konstruktīvā, 
operatīvā un, pats galvenais, rezultatīvā komunikācija gadījumos, kad 
tā ir vajadzīga.”

6) Koordinē un veicina komersantu sadarbību ar PII izglītības programmu īstenošanas 
jautājumos, tai skaitā darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā, mācību un kvali�kācijas 
prakses organizēšanā



Nobeigums

Latvijā ieviestais iesaistes mehānisms nodrošina sociālo partneru līdzdalību un 
līdzatbildību visos profesionālās izglītības procesos. 

Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un 
paaugstināšanā veicina:
• sociālo partneru līdzatbildību,
• darba tirgus vajadzību identi�cēšanu,
• izglītības sistēmas elastību.

Līdzdalība – sociālie partneri uzņemas līdzatbildību par profesionālās izglītības satura 
izstrādi, izglītības procesa vērtēšanu un profesionālās kvali�kācijas piešķiršanu. 
Nozare deleģē ekspertus, savukārt ekspertiem, kuri iesaistīti izglītības procesos, 
jānodrošina atgriezenisko saiti ar nozari. 
Darba tirgus vajadzību noteikšana – sociālie partneri nosaka darba tirgus vajadzības, 
lai profesionālās izglītības sistēma varētu uz tām atbilstoši reaģēt. Darba tirgus 
vajadzību identi�cēšana balstās uz nozares izpēti, kas ir sistemātiska un regulāri tiek 
aktualizēta. Darba tirgus vajadzību noteikšanas funkciju uzņemas sociālie partneri, 
tostarp valsts kā darba devēja. Izpildītājs ir profesionālās izglītības iestāde un 
eksaminācijas struktūra neatkarīgi no tās piederības vai juridiskās formas. Finansētāji 
ir valsts (ietverot ES struktūrfondu līdzekļus), pašvaldība vai privātais sektors. Valsts 
pilda arī sociālo funkciju, �nansējot profesionālās kvali�kācijas iegūšanu tajās 
profesijās, kas pamazām zaudē aktualitāti darba tirgū, tomēr ir valstiski nozīmīgas. 
Elastība – profesionālās izglītības iestādes īsteno pasūtījuma principu, padarot 
sociālos partnerus līdzatbildīgus. Svarīgi ir arī pēc iespējas efektīvi reaģēt uz 
pasūtījuma izmaiņām. 
 
Kvalitatīvas un ilgtspējīgas sociālo partneru līdzdalības nodrošināšanai ir:
• jārod patstāvīgs �nansējums to funkciju realizēšanai, kas sociālajiem partneriem 

tiek deleģētas ar likumu,
• jāturpina pilnveidot profesionālās izglītības sektorpolitikas normatīvo aktu bāzi, 

nosakot NEP funkciju izpildes mehānismus,
• jāpilnveido akreditācijas ekspertu reģistrs, veidojot vienotu ekspertu reģistru 

profesionālās kvali�kācijas eksāmenu komisiju izveidei, izglītības kvalitātes 
novērtēšanai un akreditācijai, profesiju standartu, profesionālās kvali�kācijas 
prasību un izglītības programmu izstrādei un ekspertīzei,

• jāturpina sociālo partneru izglītošana profesionālās izglītības jautājumos, tādējādi 
līdz ar jaunu, kompetentu un motivētu sociālo partneru pārstāvju piesaisti 
stiprinot NEP kapacitāti,

• jāceļ profesionālās izglītības valstī, izglītības sistēmā un ģimenē.
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SOCIÅLO PARTNERU L±DZDAL±BA 
PROFESIONÅLÅS IZGL±T±BAS KVALITÅTES 
NODROŠINÅŠANÅ UN PAAUGSTINÅŠANÅ

Kontaktinformācija

Latvijas Darba devēju konfederācija
Adrese: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV–1010
Tālrunis +371 67225162
Fakss +371 67224469
E-pasts lddk@lddk.lv

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV–1001
Tālrunis 67270351, 67035960
Fakss 67276649
E-pasts lbas@lbas.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Republikas laukums 2, 523. birojs, Rīga, LV–1050
Tālrunis +371 67027274
Mob. tel. +371 26311133
Fakss  +371 67027243
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