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Par projektu
Projekta “Integrēta 
neformālās izglītības 
rezultātu atzīšanas 
sistēma: Nacionālā 
sadarbības tīkla izveide” 
ierosme, mērķi un 
īstenotāji.
1.-2. lpp.

Konferences apskats
Konference “Neformālās un 
informālās izglītības 
rezultātu atzīšanas sistēma 
Latvijā” 2012.gada 
13.jūnijā - diskusijas par 
ārpus formālās izglītības 
rezultātu atzīšanu valsts 
līmenī.
2.-3. lpp.

Reģionālie semināri
Neformālās izglītības rezultātu 
atzīšana: kas tas ir? 
Semināri Daugavpilī, Cēsīs, 
Jelgavā, Ventspilī 2012. gada 
oktobrī un novembrī.
3. lpp.

Jautājumi & atbildes
Kas ir NIRA? Ko nozīmē 
“informālā mācīšanās”? 
Kā radies projekta nosaukums 
Val-Net?
Biežāk sastopamie jautājumi un 
atbildes par izglītības rezultātu 
atzīšanu.
4. lpp.
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Vita Žunda, 
Val-Net projekta vadītāja

eformālās un ikdienējās
mācīšanās rezultātu atzīšana 
jau aptuveni desmitgadi ir 
bijusi Eiropas izglītības 

politikas uzmanības lokā.

Taču šis jautājums ir īpaši aktualizējies 
krīzes laikā, jo tas var būt  viens no 
risinājumiem Eiropas darba tirgus 
elastības veicināšanā un bezdarba 
mazināšanā.

Arī nupat publicētais Priekšlikums  
Eiropas Padomes Ieteikumam par 
neformālās un ikdienējās mācīšanās 
atzīšanu (2012/0234 (NLE) no 
05.09.2012) uzsver, ka “laikā, kad 
Eiropas Savienība cīnās ar smagu 
ekonomikas krīzi, kas radījusi strauju 
bezdarba pieaugumu, visu attiecīgo 
zināšanu, prasmju un kompetenču 
atzīšana, neraugoties uz to iegūšanas 
veidu, darba tirgus darbībai un 
konkurētspējas un ekonomikas 
izaugsmes veicināšanai ir svarīgāka 
nekā jebkad.”

Neformālās un ikdienējās mācīšanās 
rezultātu atzīšana nav tikai mūžiglītības 
sistēmas un politikas jautājums, tas ir 
jautājums, kas tiešā veidā saistīts ar 

visiem izglītības sistēmas līemņiem: 
pamatizglītību un vispārējo izglītību, 
profesionālo izglītību, augstāko 
izglītību, pieaugušo izglītību. 

  Par projektu	

Val-Net projekta vadītāja Vita Žunda uzrunā konferences apmeklētājus 2012. gada 13. jūnijā
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Par projektu

ES Mūžizglītības programmas 
KA1-ECETA2 atbalstītais projekts 
"Integrēta neformālās izglītības 
rezultātu atzīšanas sistēma: nac-
ionālā sadarbības tīkla izvei-
de" (Val-Net) norisinās no 
2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 
28.februārim. Projekta numurs: 
521409-LLP-1_2011-1-LV-KA1-
KA1ECETA2 

Ierosme Val-Net projektam nāk 
no Eiropas Savienības politikas 
iniciatīvas, dokumentiem un 
pētījuma par ES dalībvalstu 
atzīšanas sistēmām (European 
Inventory on Validation, Cedefop 
2007, aktualizēts 2010). Pētījumā 
Latvija bija iekļauta valstu grupā, 
kur nepastāv skaidra atzīšanas 
sistēma un nav novērojams 
progress.

Projekta mērķa grupu veido 
indivīdi un organizācijas, kas ir 
iesaistīti formālajā, neformālajā un 
informālajā izglītībā – gan kā tās 
nodrošinātāji, gan kā lietotāji, gan 
kā politikas veidotāji un lēmumu 
pieņēmēji. 

Projekta mērķi: 
•veicināti izpratni par neformālās 
un informālās izglītības rezultātu 
atzīšanu, Eiropas Savienības 
politikas ietvaru un politikas 
ietvara veidošanos Latvijā;
•rosināt sadarbību starp daž-
ādiem izglītības sistēmas līm-
eņiem (piemēram, politikas līmeni 
un prakses līmeni);
•izveidot ilgtspējīgu informācijas 
apmaiņas mehānismu  – nacionāla 
mēroga sadarbības tīklu.

Projektu īsteno partneri:
-Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB), 
-SIA "Baltic Bright", mācību un 
konsultāciju centrs (BB), 
-Valsts izglītības satura centrs 
(VISC),
-Latvijas Pieaugušo izglītības 
apvienība (LPIA),
-Gulbenes bibliotēka (GB). 
Projekta asociētais partneris - 
izglītības apvienība IFORTUM.

Konference „Neformālās un informālās 
izglītības rezultātu atzīšanas sistēma 
Latvijā” 2012. gada 13. jūnijā viesnīcas 
“Konventa sēta” Kampenhauzena zālē 
norisinājās konference “Neformālās un 
informālās izglītības rezultātu atzīšanas 
sistēma Latvijā”. Konferences mērķis 
bija diskutēt par ārpus formālās izglītī-
bas ceļā iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanu valsts līmenī. 
Konferences referentu un paneļdisku-
sijas dalībnieku vidū bija projekta 
partneru, UNESCO, LR Saeimas, IZM, 
IKVD, VISC, RD, reģionālo augstskolu 
un profesionālo organizāciju pārstāvji.

Galvenās atziņas
Neformālo izglītību īsteno dažādas 
institūcijas, fiziskas un juridiskas 
personas, augstskolas, nevalstiskās 
organizācijas. Ir uzsākts darbs ārpus 
formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences atzīšanai.
Šo procesu pārrauga Izglītības kvalitātes 
valsts dienests.

Problēmas rada dažādās izglītības 
iestādēs, dažādās sistēmās, līmeņos un 
valstīs iegūto zināšanu salīdzināšana, 
Lai praktiski realizētu iespēju atzīt 
neformālās un ikdienas mācīšanās 
rezultātā iegūtās zināšanas, nepie-
ciešama cieša sadarbība un informācijas 
apmaiņa starp dažādām izglītības 

iestādēm, valsts institūcijām, izglītības 
politikas veidotājiem, kā arī informācijas 
iestādēm. 

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu 
neformālās un informālās izglītības 
rezltātu atzīšana iespējama trīs formālās
izglītības līmeņos:
*Pamatizglītības un vidējās izglītības 
līmenī – iegūst vidusskolās, mācoties 
eksternātā: cilvēks patstāvīgi mācās pēc 
izglītības iestādes izsniegtajiem mate-
riāliem, var saņemt arī nepieciešamās 
konsultācijas, un uz izglītības iestādi 
dodas kārtot pārbaudes darbus. To 
iespējams veikt jebkurā  vispārējās 
izglītības iestādē, kas īsteno atbilstošu 
izglītības programmu.  
*Profesionālās kvalifikācijas līmenī – 
iegūst caur profesionālās izglītības 
iestādēm un  kompetenču centriem. 
Profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir 
veiksmīgi ieviesta, jo līdz 2012.gada 
jūnijam vairāk nekā 100 cilvēki ieguvuši 
kvalifikāciju šādā veidā. Šobrīd šo pro-
cesu finansē no ES līdzekļiem;
*Augstākajā izglītībā. 2012. gada 
10.janvārī ir stājušies spēkā  MK notei-
kumi Nr 36: „Iepriekšējā izglītībā vai 
profe-sionālajā pieredzē sasniegto 
studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. 
Augstākās mācību iestādes  vēl nav 
gatavas šo noteikumu īstenošanai 
praksē, jo īsti nezina,  kā to darīt. Galv-
enais šķērslis ir vienotas metodikas 
trūkums, tāpēc no  IZM puses būtu 
nepieciešams metodiskais atbalsts MK 
noteikumu ieviešanā – plašāks skaidro-
jums un diskusija ar augstskolu pār-
stāvjiem,  rokasgrāmata,  iepazīšanās ar 
citu valstu pieredzi. 
Augstskolām  rezultātu atzīšanas 
procedūrās būtu jāsadarbojas nevis 
jāstrādā katrai atsevišķi. 

Ar neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu tiek domāta 
neformālās izglītības, ikdienējās (informālās) mācīšanās, darba un 
dzīves gaitā iegūto zināšanu un prasmju atzīšana no formālās 
izglītības puses, piemēram, piešķirot formālās izglītības kvalifikāciju 
vai diplomu, vai pielīdzinot šīs zināšanas un prasmes konkrēta mācību/
studiju kursa apgūšanai formālajā izglītībā.

Konference „Neformālās un informālās 
izglītības rezultātu atzīšanas sistēma” 

http://www.unesco.lv/
http://www.unesco.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/
http://www.ikvd.gov.lv/
http://www.ikvd.gov.lv/
http://visc.gov.lv/
http://visc.gov.lv/
http://www.ijsd.riga.lv/public/index.html
http://www.ijsd.riga.lv/public/index.html
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Pie nodarbinātības problēmām strādā 
trīs ministrijas – Labklājības, Ekonomi-
kas, Izglītības un zinātnes ministrijas, 
bet konceptuāli risinājumi līdz īste-
nošanai nav nonākuši.

Ir profesionālās biedrības un asociācijas, 
kas savu darbinieku profesionālās 
kompetences atzīšanai ir izveidojuši 
sistēmu. Pieredzē dalījās gan Latvijas 
Restauratoru biedrības pārstāve, gan 
personāla speciālisti. 

Jauniešu neformālā izglītība
Iesaistoties darba tirgū un profesionālās 
karjeras sākumā, jauniešu algota darba 
pieredze ir ļoti ierobežota. Neformālā un 
informālā izglītība jo īpaši svarīga, 
stiprinot to jauniešu konkurētspēju, kas 
„izkrituši” no formālās izglītības 
sistēmas. Jaunatnes organizāciju un 
jauniešu centru īstenotās neformālās 
izglītības programmas un brīvprātīgā 
darba iespējas ļauj jauniešiem izkopt 
saskarsmes iemaņas, apgūt komandas 
darba prasmes, iemācīties plānot savu 
darbu un uzņemties atbildību. Ļaujot 
izmēģināt dažādus pienākumus un 
darbus, jaunieši daudz pārdomātāk 
izvēlas  profesionālās vai augstākās 
izglītības virzienu izvēlē. Viens no 
nozīmīgākajiem jauniešu neformālās 
izglītības ietvariem Latvijā un citur 
Eiropas Savienībā ir programma 
„Jaunatne darbībā”, kas projektos un 
apmācībās ļauj iegūt iepriekš aprakstīto 
pieredzi arī starptautiskā līmenī. 
Jāatzīmē, ka „Jaunatne darbībā” piedāvā 
iegūto prasmju un zināšanu atzīšanas 
mehānismu – YOUTHPASS sertifikātu. 
Taču jāatzīst, ka jauniešu neformālās 
izglītības iespējas ir pieejamas starp-
tautiskajā līmenī arī ārpus programmas 
„Jaunatne darbībā”. Līdz ar to ir 
nepieciešams izstrādāt vienotu modeli, 
kā atzīt zināšanas un prasmes, kas gūtas 
neformālajā ceļā ne vien vietējā, bet arī 
starptautiskā līmenī - iespējams, 

atvasinot to no YOUTHPASS un 
iestrādājot datu patiesuma pārbau-des 
mehānismus. Vienota dokumenta 
esamība ne vien uzlabotu jauniešu 
konkurētspēju darba tirgū, bet arī celtu 
neformālās izglītības prestižu kopumā.

NIRA starptautiskais konteksts
ES politikas iniciatīvas, dokumenti un 
pētījumi:
*Stratēģiskais ietvars ET2020; 
*ES principi NIRA jomā (2004); 
*ES pētījums par dalībvalstu atzīšanas 
sistēmām (European Inventory on 
Validation, Cedefop 2007, aktualizēts 
2010); 
*ES Vadlīnijas neformālās un informālās 
izglītības atzīšanai (2009). 

UNESCO vadlīnijās neformālās un 
informālās izglītības atzīšanas jomā 
uzsvērti trīs procesi: atzīšana, no-
vērtēšana, akreditācija. 
Vadlīnijas iezīmē pamatprincipus un 
kritērijus atzīšanas procesam: 
pieejamība, efektivitāte un elastība. 

Igaunijā no struktūras viedokļa NIRA 
sistēma varētu būt līdzīga tai, kādu to 
redz Latvijā: tiek aptverti trīs formālās 
izglītības līmeņi. Igaunijā, atšķirībā no 
Latvijas, vispirms atzīšanas sistēmu 
ieviesa augstākajā izglītībā. Tā veik-
smīgi funkcionē jau vairākus gadus. 
Viens no svarīgākajiem soļiem: tika 
izveidota koordinējoša struktūra, kas 
izstrādā vienotas vadlīnijas un rokas-
grāmatu, apkopo statistiku, palīdz 
augstskolām koordinēt savu darbību un 
apmainīties ar informāciju, kā arī no-
darbojas ar NIRA procesa kvalitātes 
kontroli. 
Būtisks sasniegums ir arī tas, ka 
veiksmīgi tiek nodrošināta publicitāte 
par NIRA, un 70% no igauņu 
studentiem zina par šīm iespējām. 
NIRA ieviešana profesionālās izglītības 
līmenī ir tikai uzsākta un vēl nav 
nostabilizējusies kā sistēma.

Tuvojas Val-Net reģionālie 
semināri
2012. gada otrajā pusē, turpinot 
konferencē aizsāktās diskusijas, 
Val-Net projekts organizē 
seminārus Latvijas reģionos, 
uzrunājot katra reģiona formālās 
un neformālās izglītības 
speciālistus (augstskolu, vidēj;as 
un profesionālās izglītības 
pārstāvjus, mūžizglītības 
koordinatorus un aktīvistus), kā 
arī plānošanas reģionu un 
pašvaldību pārstāvjus. 
Seminārus ievadīs Val-Net projekta 
vadītājas V. Žundas ziņojums 
Neformālās un informālās izglītības 
rezultātu atzīšana: kas tas ir? 
Semināros piedalīties aicināti 
IKVD un IZM pārstāvji,  katrā 
reģionā ar labās prakses 
piemēriem dalīsies izglītības 
iestāžu pārstāvji. 
 
9. oktobrī plkst. 11.00 
Daugavpilī, Daugavpils 
novada   Kultūras centrā
Semināru organizē LNB sadarbībā ar 
Daugavpils novada Kultūras centra 
Mācību un informācijas centru
Pieteikšanās: 
terezija.ubele@dnkp.lv

11. oktobrī plkst. 11.00 
Cēsīs, Cēsu pieaugušo 
izglītības centrā
Semināru organizē LNB sadarbībā ar 
Cēsu pieaugušo izglītības centru 
Pieteikšanās: cpic@apollo.lv

1. novembrī plkst. 10.30 
Jelgavā, Zemgales reģiona 
kompetenču attīstības 
centrā*
Semināru organizē LPIA sadarbībā ar 
Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centru0
Pieteikšanās: 
lelde.santare@jelgavasnovads.lv

9. novembrī plkst. 10.30 
Ventspilī, Ventspils 
augstskolā 
Semināru organizē LPIA sadarbībā ar 
Ventspils augstskolu
Pieteikšanās: ilze.bunke@venta.lv

mailto:terezija.ubele@dnkp.lv
mailto:terezija.ubele@dnkp.lv
mailto:cpic@apollo.lv
mailto:cpic@apollo.lv
mailto:lelde.santare@jelgavasnovads.lv
mailto:lelde.santare@jelgavasnovads.lv
mailto:ilze.bunke@venta.lv
mailto:ilze.bunke@venta.lv
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Jautājumi & Atbildes
Kas ir Val-Net? 
Val-Net ir projekta saīsinātais nosaukums. Projekta nosaukums angļu valodā ir „Towards an integrated system for 
validation of non-formal and informal learning: initiating a national network of cooperation and information exchange”,  
akronīmam par pamatu ņemti vārdi  „validation” un „network”.

Kas ir NIRA? 
Tas ir akronīms, kas apzīmē Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu: gan pašu procesu, gan sistēmu, kā 
notiek iegūtās izglītības novērtēšana un atzīšana profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

Kas ir „formālā izglītības sistēma”? 
Formālā izglītība ir noteiktas izglītības pakāpes ietvaros organizēta izglītības programmas apguve, kuru apliecina valsts 
atzīts izglītību vai izglītību un sākotnējo profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments

Kas ir „neformālā izglītība”? 
Neformālā mācīšanās ir tā, ko nenodrošina izglītības vai apmācības iestāde un kura parasti nav balstīta uz sertificēšanu. 
Bet tā ir strukturēta mācīšanās mērķu, laika un atbalsta ziņā. Neformālā mācīšanās ir tīša, no izglītojamā skatu punkta. 
Tās ir dažādas interešu grupas. 

Kas ir “informālā mācīšanās”?
Ikdienas mācīšanās jeb Informālā mācīšanās - mācīšanās ikdienas ar darbu, ģimeni vai brīvo laiku saistītu darbību 
rezultātā. Tā nav strukturēta mācību mērķu, laika vai atbalsta ziņā, un parasti nav balstīta uz sertificēšanu. Ikdienas 
mācīšanās var būt tīša, taču parasti tā ir netīša vai gadījuma rakstura. 

Esmu mācījies par grāmatvedi, bet tagad mans darbs un vaļasprieks ir saistīts ar puķkopību. Lai es pretendētu 
konkursā par sabiedriskās teritorijas labiekārtošanas darbu vadītāju, man prasa profesionālās izglītības apliecinošu 
dokumentu. Kā man rīkoties?
Jums jāizvēlas skola vai cita institūcija, kurā iespējams nokārtot eksāmenu. Pēc nokārtota eksāmena, kurā tiks novērtētas 
jūsu praktiskās un teorētiskās zināšanas izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā, saņemsiet valsts atzītu profesionālās 
kvalifikācijas apliecību. Sīkāka par kārtību, kā notiek profesionālās kompetences novērtēšana, var iepazīties Izglītības 
kvalitātes valsts dienestā.

   Projektu Val-Net īsteno Nr. 1 / 2012 septembris

www.valnetlatvija.eu

http://ej.uz/valnet-draugiem

http://ej.uz/valnet-facebook

http://ej.uz/valnet-twitter

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 

AICINĀM 
PIEVIENOTIES

http://ej.uz/valnet-facebook
http://www.valnetlatvija.eu
http://www.valnetlatvija.eu
http://www.draugiem.lv/valnetlatvija.eu
http://www.draugiem.lv/valnetlatvija.eu
http://ej.uz/valnet-facebook
http://ej.uz/valnet-facebook
https://twitter.com/#!/ValNetLatvija
https://twitter.com/#!/ValNetLatvija

