
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

pārvaldes vecākā referente 

Līva Šmaukstele

2018



Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšana 

2

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 
kompetenci iespējams atzīt tikai pirmā, otrā vai trešā 

līmeņa profesionālajās kvalifikācijās

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences novērtēšana jeb neformālās izglītības atzīšana 

stimulē darba spēka kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī 
motivē personas iegūt darba tirgū aktuālas profesionālās 
kvalifikācijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos darba tirgū. 



Profesionālās kompetences 

novērtēšana
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teorētiska un praktiska 
eksaminācija

pirmais, otrais vai 
trešais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis

Profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmens

Neformālā 
mācīšanās

Ikdienējā
mācīšanās

Praktiskā 
pieredze

Valstī atzīts 
profesionālo 
kompetenci 
apliecinošs 
dokuments

ārpus formālās 
izglītības 

sistēmas apgūtās 
kompetences un 

zināšanas



Profesionālās kompetences 
novērtēšanas pamatnosacījumi 

Ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu var 
veikt tikai profesijās, kuras nav 
reglamentēto profesiju sarakstā

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests izglītības iestādei ir 
deleģējis tiesības veikt šo 

uzdevumu

2011.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.146 
«Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūto profesionālo kompetenci» 4

Konsultācijas

Eksaminācija

Kvalifikācija



Deleģējuma pamatnosacījumi

Izglītības iestādes akreditācija

Izglītības programmas akreditācija

Pieredze profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 
organizēšanā

Profesionālās kvalifikācijas atbilstība darba tirgus 
prasībām

Valsts pārvaldes iekārtas likums

2011.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.146 
«Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūto profesionālo kompetenci»
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Normatīvais regulējums
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• Izglītības likums

• Profesionālās izglītības likums

• Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146

«Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

profesionālo kompetenci» 

• Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791 

«Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas 

pakalpojumu cenrādis»

• Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 

«Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās 

profesionālās izglītības programmās»



Metodiskie ieteikumi paredzēti 
institūcijām, kuras īsteno ārpus 

formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences 

novērtēšanu

Lai veidotu un veicinātu vienotu 
izpratni par profesionālās 

kompetences novērtēšanas procesa 
kvalitāti un iesaistīto pušu tiesībām 

un pienākumiem

Veidlapas darba procesa 
organizēšanai

ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana"
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Informatīvs materiāls pretendentiem 
par ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu:
- Kas ir neformālā izglītība

- Kompetenču un zināšanu atzīšana
- Profesionālās kompetences 

novērtēšanas process soli pa solim

ESF projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana"



SAM 8.4.1. «Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide» 

Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var 
veikt profesionālās kompetences novērtēšanu un saņemt izdevumu 

kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem. 

Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas 
statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. 
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Profesionālās kompetences 
novērtēšana skaitļos

Šobrīd spēkā ir 871 profesionālās kompetences novērtēšanas 
deleģējuma līgumi

149 profesionālajās kvalifikācijās

ar 40 izglītības iestādēm

Profesionālās kompetences atzīšanu veikušas:

2017.gadā jau 1228 persona 

2016.gadā 1453 personas

2015.gadā 940 personas

2014.gadā 643 personas
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Paldies!

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
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