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Val-Net projektu realiz ē 5 partneri:

• Latvijas Nacion ālā bibliot ēka
• Mācību un konsult āciju centrs Baltic Bright• Mācību un konsult āciju centrs Baltic Bright
• Valsts izgl ītības satura centrs
• Latvijas pieaugušo izgl ītības apvien ība
• Gulbenes bibliot ēka

Asoci ētais partneris – izgl ītības apvien ība IFORTUM
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Mūžizgl ītības sist ēmaMūžizgl ītības sist ēma

Form ālā Neform ālā Inform ālā

Ārpus form ālās izgl ītības
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“Ar ī viņa tieksme uz amatniec ību ir apbr īnojama. Nerun ājot par to, ka 
latvietis pats sev izgatavo vis ādus m ājsaimniec ības un zemkop ības r īkus, 
izņemot dzelzs izstr ādājumus, vi ņu vid ū ir daudz vis āda veida amatnieku, 
kas gandr īz visi bez apm ācības k ļuvuši par t ādiem un ko bieži pamatoti 
vērtē augst āk par v āciešiem. Dažk ārt viens un tas pats cilv ēks prot pat 

vairākus amatus. T ā A. muiž ā es redz ēju kādu cilv ēku, kas bija m ūrnieks, 
zirgu kal ējs un atsl ēdznieks, k ā arī otru, kas bija dzirnavnieks, namdaris, 

galdnieks un dreimanis un str ādāja tik labi, 
ka viņa kungiem pat vissmalk ākajiem darbiem reti ievajadz ējāska viņa kungiem pat vissmalk ākajiem darbiem reti ievajadz ējās

vācu amatnieka.
(..) Vēl piem ērs, kā veicina īstu m ākslas talantu starp latviešiem. –mind ē 

skolot ājs latvietis bez kaut k ādas pam ācības izgatavoja ļoti labi skanošas 
ērģeles ar koka stabul ēm.”

Garl ībs Merķelis. 
Latvieši, seviš ķi Vidzem ē, filozofisk ā gadsimte ņa beig ās. (1796.gads)



Izglītības likums
21) form ālā izgl ītība — sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās 
izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi 
apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas 
dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments; 
141) neform ālā izgl ītība – ārpus formālās izglītības organizēta 141) neform ālā izgl ītība – ārpus formālās izglītības organizēta 
interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība 



Mācīšanās rezult ātiMācīšanās rezult āti

• Zināšanas, prasmes, kompetences
Nav tik svar īgi, kur un k ā iegūtas
Tās ir m ūsu nacion ālā bagātība, mūsu resursi
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Mācīšanās rezult ātu Mācīšanās rezult ātu 

atzīšana atzīšana –– terminstermins

• Ārpus form ālās izgl ītības ieg ūto prasmju, 
kompeten ču apstiprin āšana, piel īdzināšana, atz īšana 

• Validation (of non-formal and informal learning outcomes)
• Recognition (of prior learning) – RPL• Recognition (of prior learning) – RPL
• Accreditation

Process + Rezult āts
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Atz īšana Atz īšana –– rezult ātsrezult āts

No form ālās izgl ītības puses –
diploms, kvalifik ācija, kred ītpunkti
(visp ārējā, profesion ālajā un augst ākajā izgl ītībā)

Citi atz īšanas meh ānismi
• Neform ālajā izgl ītībā, interešu izgl ītībā, darba tirg ū;
• ES izstr ādāti instrumenti 
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Atz īšana Atz īšana –– processprocess

• Apzin āšanās, apzin āšana

• Dokument ēšana

• Novērtēšana

• Atz īšana
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Ko un k āpēc mēs Ko un k āpēc mēs ––

ValVal--Net Net -- darāmdarām

• Latvij ā atzīšanas sist ēma sāk veidoties;

• Atz īšana - ES izgl ītības politikas aktualit āte;
Kāpēc?Kāpēc?

• Val-Net : EK dele ģējums un atbalsts veicin āt 
sist ēmas veidošanos Latvij ā; Kā?
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Mūsu darba m ērķi Mūsu darba m ērķi 

• Apkopot inform āciju par to, kas paveikts atz īšanas jom ā –
izplat īt to Latvij ā un Eirop ā;

• Apzin āt un populariz ēt lab ās prakses piem ērus;

• Veicin āt Eiropas pieredzes izmantošanu;
• Populariz ēt ES izstr ādātos instrumentus;

• Veidot ilgtsp ējīgu inform ācijas apmai ņas meh ānismu 
mājas lapa (www.valnetlatvija.eu )

• sadarb ības/inform ācijas t īkls
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Mērķa grupasMērķa grupas

• Tie, kas tieš ā veidā saist īti ar atz īšanas sist ēmas 
veidošanu (politikas un prakses l īmenis):

IZM, IKVD, u.c.; form ālās un neform ālās izgl ītības        
iest ādes, utt.iest ādes, utt.

• Tie, kas var veicin āt un atbalst īt – pašvald ības, darba 
devēji, soci ālie partneri, nozaru p ārst āvji, 
bibliot ēkas, utt.
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Tīkla dal ībnieki varTīkla dal ībnieki var
• Izteikt priekšlikumus, viedokli par atz īšanas 

jaut ājumiem;
• Lūgt inform āciju no citiem;
• Dalīties ar savu inform āciju;
• Dalīties ar prakses piem ēriem;• Dalīties ar prakses piem ēriem;
• Izplat īt inform āciju sav ās mērķa grup ās; utt.

Pirmais solis – apzin āties savu (savas organiz ācijas) 
saist ību ar atz īšanas jaut ājumiem
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Normat īvie dokumentiNormat īvie dokumenti
• Visp ārējā izgl ītībā - Ministru kabineta noteikumi Nr.149 , 2012.gada 

28.februārī “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās 
izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai 
uz nākamo klasi”.

• Profesion ālā izgl ītībā - Ministru kabineta noteikumi Nr.146, 
2011.gada 22.februārī “Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības 2011.gada 22.februārī “Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

• Augst ākā izgl ītībā - Ministru kabineta noteikumi Nr.36, 2012.gada
10.janvārī „Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas noteikumi”.

• Ministru Kabineta noteikumi Nr.142, 2012.gada 28.februārī "Grādu un 
profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība" [stājas spēkā 
02.03.2012.].



Katr ā ES dal ībvalst ī  – ir izvirz īti vair āki kvantitat īvie 
mērķi (indikatori), kas dal ībvalst īm, taj ā skait ā arī 
Latvijai, b ūtu j āsasniedz l īdz 2020.gadam:

• Samazināt izglītību priekšlaicīgi pametušo (early school leavers) 
skaitu līdz 10%;

• Palielināt iedzīvotāju (30-34 gadu vecumā) ar augstāko izglītību 
īpatsvaru līdz 40%;

• Nodrošināt, ka vismaz 15% no iedzīvotājiem 25-64 gadu vecumā • Nodrošināt, ka vismaz 15% no iedzīvotājiem 25-64 gadu vecumā 
piedalās pieaugušo izglītībā.

• Nodrošin āt, lai l īdz 2015.gadam tiktu izveidota valsts sist ēma 
neform ālās un ikdien ējās mācīšanās atz īšanai, nodrošinot 
visiem iedz īvot ājiem iesp ēju, ka tiek atz ītas vi ņu zināšanas, 
prasmes un kompetences neatkar īgi no vides, k ādā mācīšanās 
notikusi.



Efekt īva prakse: cilv ēksEfekt īva prakse: cilv ēks

• Atzīšanas procesa centrā  ir cilvēks. Jānodrošina, lai  ikvienam būtu 
iespēja izmantot atzīšanu, un  īpaši svarīgi ir radīt motivāciju šā 
procesa uzsākšanai, jāsniedz atbalsts informācijas, padomu un 
norādījumu veidā. 

• Metodes, kuras izmanto neformālās un ikdienējās mācīšanās 
atzīšanai, būtībā ir tādas paša kā formālajā  izglītībā un tās 
jāizmanto  ievērojot neformālās un  izglītības specifiku un 
nestandarta raksturu.



Efekt īva prakse: organizatorisk ā perspekt īvaEfekt īva prakse: organizatorisk ā perspekt īva

Galvenās ieinteres ētās puses neform ālās un ikdien ējās izgl ītības 
vērtēšanas iesp ēju nodrošin āšanā: 
• formālās izglītības sistēma;
• pieaugošo izglītības iestādes; jauniešu organizācijas;
• brīvprātīgo organizācijas; arodbiedrības;• brīvprātīgo organizācijas; arodbiedrības;
• Uzņēmumi, darba devēji, tirdzniecības, rūpniecības un 

amatnieku organizācijas, nodarbinātības dienesti u.c.

Dažādo atz īšanā iesaist īto strukt ūru darb ība ir j ākoordin ē, 
izmantojot institucion ālu sist ēmu .



Svar īgi ir š ādi faktori:Svar īgi ir š ādi faktori:

• Apmācības un profesionāls atbalsts iesaistītajam personālam, lai 
atbalstītu politiku un ievērotu normatīvos aktus;

• Pietiekami finansiālie un cilvēku resursi;

• Partnerības sadarbība un konsultācijas;

• Skaidru atsauces punktu lietošana, piemēram, standarti un kvalifikāciju 
līmeņi;līmeņi;

• Uz mācīšanās rezultātiem balstītu metodoloģiju attīstīšana;

• Kvalitātes nodrošinājums, novērošana un novērtēšana, lai nodrošinātu 
godīgumu un nostiprinātu uzticību;

• Mācīšanās no citiem un dalīšanās ar pieredzi.



Šķērš ļi, kas var ētu trauc ēt veiksm īgi att īst īt 
neform ālās un ikdien ējās

izgl ītības vērtēšanas sist ēmu:

• Pieejamie resursi ir nepietiekami vērtēšanas sistēmai un tās 
uzturēšanai, neskaidrība plānošanā; 

• Nepietiekama izglītība, izpratne  par vērtēšanu atbildīgajam 
personālam; 

• Sadarbības trūkums starp ieinteresēto pušu grupām;• Sadarbības trūkums starp ieinteresēto pušu grupām;

• Uzņēmumu intereses trūkums par vērtēšanas procesu;

• Augsta uzticība formālās izglītības vērtēšanas tradīcijām un 
kultūrai;

• Priekšstats, ka neformālās un ikdienas izglītības vērtēšana ir 
gara un sarežģīta procedūra.



Līdz 2012.gada 26.oktobrim ir noslēgti 307 deleģēšanas 
līgumi ar 34 profesion ālās izgl ītības iest ādēm.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 
kompetences novērtēšanu var veikt vair āk kā 100 
profesion ālajām kvalifik ācij ām.

Aktualitāte

Sīkāka inform ācija: www.ikvd.gov.lv



Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sadarbības partneris ESF 
projektā “Nozaru kvalifik ācijas sist ēmas izveide un 
profesion ālās izgl ītības efektivit ātes un kvalit ātes 
paaugstin āšana ” (projekts). Projekta ietvaros ir izveidotas 12 
nozaru ekspertu padomes, kuru uzdevums ir sniegt nozaru 
atbalstu profesionālās izglītības sistēmas stiprināšanai.



Dienests, ciešā sadarb ībā ar Nozaru ekspertu padom ēm 
(NEP), projektā turpina koordinēt ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas un 
atzīšanas sistēmas aprobāciju. NEP sadarbība īstenojas 
pretendentu piesaistē un motivēšanā profesionālās 
kompetences novērtēšanai.
Projekta ietvaros 2012.gada jūnijā tika sasniegts plānotais Projekta ietvaros 2012.gada jūnijā tika sasniegts plānotais 
rezultāts, kas paredzēja 80 person ām nodrošin āt un 
apmaks āt profesion ālās kvalifik ācijas atz īšanu , novērtējot 
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences. 



Profesionālo kvalifikāciju ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 
novērtēšanas ceļā ieguvušas 264 personas, no 
kurām viena persona nokārtojusi divus 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenus un 
ieguvusi 2 profesionālās kvalifikācijas.ieguvusi 2 profesionālās kvalifikācijas.



Statistika par personām, kuras ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences novērtēšanas ceļā ieguvušas profesionālās kvalifikācijas apliecinošu 

dokumentu

Vecuma grupas
18.04.2012.

(55 personas) 

28.06.2012. 

(110 personas)

31.07.2012. 

(180 personas)

5.10.2012. 

(240
personas)

22.10.2012. 

(264 personas)

18...25 gadi 4 16 19 21 21

26...35 gadi 20 37 59 73 75

36...50 gadi 22 39 61 74 86

50 un vairāk 

gadi 
9 18 41 72 82



Kādā veidā atzīšanas jautājums 
varētu būt saistīts: 

- ar mani personiski?
- ar manu ģimeni?
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- ar manu ģimeni?
- ar manu darba vietu?




