
Profesionālās izglītības nozīme 
tautsaimniecības attīstības veicināšanā un 
izaicinājumi izglītības mērķu sasniegšanā 

IZM, Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments
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Izglītības politikas mērķi 2021 - 2027 

Izglītības attīstības virsmērķis 2021.-2027. gadam – nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas 
visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža 
garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā 
un tautsaimniecībā.

1. 

Augsti kvalificēti, 
kompetenti un uz 
izcilību orientēti 

pedagogi un 
akadēmiskais 

personāls.

2. 

Mūsdienīgs, 
kvalitatīvs un uz 

darba tirgū augsti 
novērtētu prasmju 

attīstīšanu 
orientēts izglītības 

piedāvājums. 

4. 

Ilgtspējīga un 
efektīva izglītības 

sistēmas un 
resursu 

pārvaldība.

3. 

Atbalsts ikviena 
izaugsmei.

Digitalizācija

Rīgas secinājumi (2015 – 2020)
5 prioritātes

Osnabrikas deklarācija (2021-2025)

4 prioritātes



Profesionālās izglītības programmu piedāvājuma atbilstības 
izvērtējums darba tirgus tendencēm
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Saskaņā ar IZM 06.04.2021. rīkojumu Nr. 1-
2e/21/119 “Par profesionālās izglītības kompetences 
centru uzdevumiem” noteiktas metodiskās jomas.

PIKC uzdevumi

Informatīvais ziņojums (14.01.2021., VSS-29). 

Izskatīšana MK sēdē plānota līdz 30.06.2021.
Pilotdati no CSP par 2018.g. absolventiem. Datu 

publicēšana 2022.g. 2.ceturksnis. 

Profesionālās izglītības absolventu 
monitoringa sistēma

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu -
iesaiste profesionālās IP plānošanā;

Eksperta līmeņa viedokļi
Iesaiste PS/PKP – satura prasību veidošanā. 

Nozaru ekspertu padomes

Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un 
investīciju stratēģijas 2021.-2027.g.

Visa veida resursu efektīvāka izmantošana

Stratēģijas

Konceptuālais ziņojums (12.11.2020., VSS-975). 
Bāzes finansējuma palielināšana. 
Atbalsts pašvaldību un citu dibinātāju izglītības 
iestādēm profesionālās IP īstenošanai atbilstoši 
kritērijiem. Izskatīšana MK sēdē plānota līdz 
30.06.2021.

Profesionālās IP finansēšanas pilnveide

Tiek izmantotas plānojot uzņemšanu 
valsts finansēto vietu skaitam 

profesionālās IP

Ekonomikas ministrijas darba tirgus 
vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes

Modulārās pieejas ieviešana,
eksaminācijas satura un procesa pilnveide

Darba vidē balstītas mācības un prakses
Starptautiskā konkurētspēja un kvalitatīvs piedāvājums

Profesionālās izglītības prestiža
veicināšana
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Elektronisko un optisko iekārtu ražošana 
IKT nozare

Izglītības iestādes, kas piedāvā vidējā līmeņa profesionālo izglītību Latvijā (valsts budžets)

Nozares attīstība 
līdz 2027

Karte: VARAM, 2020

Dati: IZM PROF2 atskaite 2019; LDDK PII datu rīks 2019 

RTK

RVT

3 ardsk.

DT

Salīdzinoši zemāks
piešķiramo kval. skaits

Salīdzinoši augstāks
piešķiramo kval. skaits

SAM 8.1.3 Citas IP 
īstenošanas vietas 
(bez 
ieguldījumiem) Atbalsts 3.1.1.1

SAM 8.1.4

Metodiskā darba 
virsvadība

Līdzatbildība metodiskā 
darba veikšanā

Metodiskā darba 

virsvadība

Līdzatbildība metodiskā 

darba veikšanā
Metodiskā darba joma

PIKC "Rīgas Tehniskā

koledža"

Ogres tehnikums, Jelgavas

Tehnikums

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

(Telekomunikācijas)

Ogres tehnikums
PIKC "Rīgas Tehniskā koledža",

Jelgavas Tehnikums

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

(Elektronika)

Jelgavas Tehnikums

Ogres tehnikums, PIKC "Rīgas

Tehniskā koledža", Rēzeknes

tehnikums, RVT

Datorika

Automatizācijas/ darba spēka 
pārprodukcijas risks
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Būvniecības nozare

SAM 8.1.3

Karte: VARAM, 2020

Dati: IZM PROF2 atskaite 2019; LDDK PII datu rīks 2019 

Citas IP 
īstenošanas vietas 
(bez 
ieguldījumiem) 

Izglītības iestādes, kas piedāvā vidējā līmeņa profesionālo izglītību Latvijā 
(valsts budžets)

Atbalsts 3.1.1.1

SAM 8.1.4

Metodiskā darba 
virsvadība

Salīdzinoši zemāks
piešķiramo kval. skaits

RMMT

RVT

RCK

DBT

Salīdzinoši augstāks
piešķiramo kval. skaits

Nozares attīstība 
līdz 2027

Automatizācijas/ darba spēka 
pārprodukcijas risks

Līdzatbildība metodiskā 
darba veikšanā

Metodiskā darba virsvadība
Līdzatbildība metodiskā darba 

veikšanā
Metodiskā darba joma

Daugavpils Būvniecības tehnikums Rīgas Celtniecības koledža
Arhitektūra un būvniecība +

(Inženierkomunikācijas)

Smiltenes tehnikums

Saldus tehnikums, Daugavpils

Būvniecības tehnikums, PIKC "Rīgas

Valsts tehnikums"

Arhitektūra un būvniecība (Ceļu būve) +

(Hidrobūve)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina

tehnikums
Ogres tehnikums

Arhitektūra un būvniecība (Jumiķis,

Namdaris u.c.)

Rīgas Celtniecības koledža Daugavpils Būvniecības tehnikums
Arhitektūra un būvniecība +

Komerczinības un administrēšana

Bulduru Dārzkopības vidusskola Daugavpils Būvniecības tehnikums
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un

zivsaimniecība (Dārzkopība)



Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu prestiža celšana 
un pieejamības palielināšana
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Izglītojamo skaits* sākotnējās profesionālās IP dalījumā pēc programmas 
jomas un iestādes veida uz 01.10.2020.
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Transporta pakalpojumi

Sociālā labklājība

Veterinārija

Civilā un militārā aizsardzība

Veselības aprūpe

Lauk., mež., ziv. (saimniecība)

Ražošana un pārstrāde

Datorika

Arhitektūra un būvniecība

Komerczinības un administrēšana

Mākslas

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Individuālie pakalpojumi

Kopā 28 505
izglītojamie 

3947

14%

23511

82%

770

3%
277

1%

Augstākās izglītības iestāde

Profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāde

Speciālās izglītības iestāde

Vispārējās izglītības iestāde
* t.sk. speciālās izglītības iestādēs un iekļaujot arī 
ESF finansētās un maksas mācību vietas 



Izglītojamo skaits valsts budžetā IZM padotības un līgumiestāžu
profesionālās IP pa nozarēm (2020. gads)
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Izglītojamo uzņemšanas rezultāti IZM padotības 
profesionālās izglītības iestādēs
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Veicinot profesionālās izglītības 
atvērtību pieaugušajiem
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Prof. izglītības iestāžu attīstības stratēģiju 
sastāvdaļa. Pakalpojums tiks pilnveidots 
Plānots paplašināt uz potenciālajiem 
izglītojamajiem, t.sk. pieaugušajiem, izglītību 
pabeigušajiem par tālākizglītības un 
profesionālās izglītības iespējām

Karjeras attīstības atbalsts

Pieaugušo izglītības kā izglītības iestādes 
attīstības stratēģijas attīstības virzieniem
Pedagogu un prakšu vadītāju kompetences 
stiprināšana darbam ar pieaugušajiem 

Pieaugušo izglītības integrācija 
esošajā sistēmā

Definēti sasniedzamie mācīšanās rezultāti 
Nodrošināta dzīves un darba pieredzē iegūto 

prasmju atzīšana un kvalifikācijas piešķiršana
Plānota kvalifikācijas daļas atzīšana

Ārpus formālās izglītības iegūto 
kompetenču novērtēšana un atzīšana

Stiprināta sadarbība ar darba devējiem mācību 
Pārskatīti profesiju standarti, kvalifikāciju 

prasības 
Dalība valsts atbalsta pasākumos pieaugušajiem 

(IZM/VIAA, LM/NVA, EM/LIAA u.c.) un tieša 
sadarbība ar darba devējiem)

Uz darba tirgus vajadzībām 
orientēts izglītības piedāvājums 

Izglītības programmu modularizācija 
Tālākizglītības, profesionālās pilnveides, 

neformālās izglītības programmas
Otrās iespējas izglītība priekšlaicīgi 

mācību pametušajiem. Plānota 
kvalifikācijas daļas piešķiršana

Elastīgs mācību piedāvājums

Pieaugušo izglītība kā pašu ieņēmumu avots un 
izglītības iestādes snieguma rādītājs 
Vienkāršota procedūra valsts profesionālās 
izglītības iestāžu neizmantoto pašu ieņēmumu 
pārnešanai uz nākamo gadu

Papildu resursu avots

Pieejamība

Elastība

Atbilstība 
darba tirgus 
Vajadzībām

Kvalitāte
neatkarīgi 

no izglītojamā 
vecuma



Nākotnes profesijas - šodien!

Jānis Gaigals
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Profesionālās izglītības satura infrastruktūra –
nozaru kvalifikāciju kartes

1. 

Kvalifikāciju 
ietvarstruktūra

LKI 

2. 

Profesijas standarti

PS/PKP

4. 

Modulārās 
programmas 

MIP

3. 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

eksāmeni

PKE

1.   Būvniecības

2.   Drukas un mediju tehnoloģiju 

3.   Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas

4.   Enerģētikas 

5.   Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) 

6.   Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, 

vide

7.   Lauksaimniecības 

8.   Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors

9.   Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika)

10. Pārtikas rūpniecības 

11. Skaistumkopšanas

12. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas

13. Transporta un loģistikas 

14. Tūrisma

15. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas 

(vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) 



Zemes vienība un tās 

izmantošanas noteikšana

Nekustamā īpašuma 

ekspluatācija un 

pārvaldība

Ģeotehnikas 

speciālists 

Arhitektūras 

tehnologs

Būves 

informācijas 

modelēšanas 

speciālists

Inženierkomunikāciju 

būvdarbu vadītājs

Transportbūvju būvdarbu vadītājs

Hidromeliorācijas būvdarbu 

vadītājs

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadītājs

Ainavu 

speciālists 

Koku 

kopšanas 

speciālists

Nekustamā 

īpašuma 

speciālists

Namu 

pārvaldnieks

Inženierbūvju būvdarbu vadītājs Ēku būvdarbu 

vadītājs 

Būvniecības process
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Zemes lietu 

tehniķis 

Mērniecības 

tehniķis 

Ģeotehnikas 

izpētes 

tehniķis 

Arhitektūras 

tehniķis 

Jumiķis 

Namdaris 

Sausās būves 

tehniķis 

Krāšņu un 

kamīnu 

mūrnieks

Apdares darbu 

tehniķis 
Betonēšanas 

tehniķis 

Hidrobūvju 

būvtehniķis 

Meliorācijas 

sistēmu 

būvtehniķis 

Hidrotehnisko 

būvju 

būvtehniķis 

Transportbūvju 

būvtehniķis 

Ceļu 

būvtehniķis

Tiltu 

būvtehniķis

Sliežu daļu 

būvtehniķis

Būvniecības 

un ceļu būves 

māšīnu 

tehniķis

Inženierkomunikāciju 

tehniķis 
Ainavu 

būvtehniķis 

Koku 

kopšanas 

tehniķis

Namu pārzinis 

Ūdensapgādes, ugunsdzēsības 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu tehniķis 

Aukstumiekārtu sistēmu 

tehniķis

Vēdināšanas un 

kondicionēšanas sistēmu 

tehniķis

Gāzes apgādes sistēmu 

tehniķis

Siltumapgādes un apkures 

sistēmu tehniķis

Saldēšanas iekārtu tehniķis 

Ēku 

būvtehniķis

Arhitektūras 

tehnologs
Ēku būvdarbu 

vadītājs 

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra



Nekustamā īpašuma 

ekspluatācija un pārvaldība

Zemes vienība un tās 

izmantošanas noteikšana Būvniecības process

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra
7
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Ģeotehnikas 

inženieris

Zemes 

ierīcības 

inženieris

Hidrogrāfijas 

inženieris

Kartogrāfijas 

inženieris

Ģeodēzijas 

inženieris

Ģeodēzijas un 

kartogrāfijas 

inženieris

Būvakustiķis 

Ostu un jūras hidrotehnisko 

būvju būvinžnieris

Hidrotehnikas būvinžnieris

Transportbūvju būvinžnieris

Inženierkomunikāciju 

būvinžnieris
Ainavu 

būvinženieris 

Ainavu 

arhitekts

Nekustamā īpašuma 

inženieris -

ekonomists

Nekustamā īpašuma 

speciālists

Nekustamā īpašuma 

speciālists

Būvniecības tāmju 

inženieris
Telpiskās attīstības plānotājs Arhitekts Būvinženieris 
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Ēku 

būvinženieris
Ēku 

būvinženieris

Inženierkomunikāciju 

būvinžnieris

Būvinženieris 

Ēku būvinženieris Inženiersistēmu būvinženieris Transportbūvju būvinženieris 
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Būvniecības informācijas modelēšana  BIM



Zemes vienība un tās 
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Nekustamā īpašuma 

ekspluatācija un pārvaldība

Zemes vienība un tās 

izmantošanas noteikšana Būvniecības process

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra
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Nozaru kvalifikāciju sistēma

Kas nepieciešams, lai izglītības sistēma spētu reaģēt uz inovācijām nozarēs?

Kurš nosaka jaunās kvalifikācijas prasības? Vai nozares spēj definēt savas prasības 
izglītības sistēmai?

Vai jaunās prasmes, kas nepieciešamas, piem., BIM būvdarbu vadītājam, ir atšķirīgas 
Būvniecības koledžas studentam un būvdarbu vadītājam, kurš strādā 
jau 10 gadus?

Kuru ir vairāk – studenti, kuri mācās, vai būvdarbu vadītāji, kuri jau strādā?

Vai ir nepieciešamas divas paralēlas sistēmas studentiem un jau strādājošiem? 

Vai profesionālās kvalifikācijas pilnveide ir nepieciešama tikai betonētājam (LKI-4) vai arī 
būvdarbu vadītājam, būvinženierim un arhitektam (LKI-5-6-7)?

Kurš izstrādā profesionālās izglītības programmas? Katra izglītības iestāde atsevišķi? Kā 
tiek nodrošināta pēctecība tehnikumu, koledžu un augstskolu programmās?
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▪Nozares  sektors - vairāku LKI līmeņu pēctecīgi iegūstamas profesionālās kvalifikācijas, specializācijas un saistītās 

profesijas

▪Programmu kopa - nozares sektoram atbilstošas profesionālās izglītības programmas ar līdzīgu saturu un līdzīgu to 

apguvei nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu

Profesionālās izglītības satura infrastruktūra
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Modulārās programmas
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Katrai NKS kvalifikācijai paredzēts piešķirt unikālu piecu vai septiņu zīmju kodu (atkarībā vai tā ir

kvalifikācija vai kvalifikācija ar specializāciju).

Profesionālo kvalifikāciju kodu sistēma
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Kvalifikāciju kodu sistēma dos iespēju kompleksi uzkrāt un izmantot informāciju.

Attiecīgais kods tiks uzrādīts PS, MIP, PKE, kā arī izglītību apliecinošos un profesionālo kvalifikāciju

apliecinošos dokumentos, kā arī tiks fiksēts VPIS un VIIS sistēmās.

Profesionālo kvalifikāciju kodu sistēma
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Izglītības 
sistēmas 

spēja reaģēt 
uz inovācijām 

nozarēs 

Nozaru spēja 
sadarboties ar 
izglītotājiem 

vienotas sistēmas 
ietvaros

=

Nozaru kvalifikāciju sistēma
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Pašlaik ir izveidoti un darbojas tikai daļa no profesionālās izglītības darbināšanai

nepieciešamiem instrumentiem. Būtiskākie elementi, kas jārada vai jāpilnveido:

1. Nozaru ekspertu padomes – palielināt iesaisti un atbildību, t.sk. sasniegtā rezultāta 

novērtējumā, kvalifikācijas piešķiršanā

2. Nozaru kvalifikāciju struktūras – ieviest modulāro sistēmu, t.sk. pieaugušo izglītībā un 

bezdarbnieku pārkvalifikācijā

3. Prakses iespējas un DVB mācības – bez kā nav iespējams sagatavot kvalificētus 

speciālistus

4. Tālākizglītības un profesionālās pilnveides sistēma – visos profesionālās kvalifikācijas 

līmeņos, attiecīga likumdošanas un normatīvās bāzes pilnveide

5. Monitoringa sistēma – ieviest pilnībā attiecībā uz visiem absolventiem, arī vidusskolu 

beigušajiem, kā arī izmantot vērtējot kvalifikācijas pilnveides pasākumus

6. Motivējoši finansēšanas mehānismi – izvērtēt citu valstu pieredzi, kur ir kombinēts valsts 

un uzņēmēju finansēšanas modelis un veido pašregulējošu sistēmu. Izvērtēt un ieviest!

Nozaru kvalifikāciju sistēma
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