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Izglītības kvalitātes valsts dienesta kompetencei piekritīgo izglītības programmu licencēšana
Ministru kabineta noteikumi
13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”
21.11.2018. noteikumi Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu
paraugiem”
12.08.2014. noteikumi Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem
un pamatizglītības programmu paraugiem”
21.05.2013. noteikumi Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un
izglītības programmu paraugiem”
27.06.2000. noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”
23.05.2017. noteikumi Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”
11.12.2018. noteikumi Nr.795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”
20.06.2006. noteikumi Nr.492 „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”
28.05.2019. noteikumi Nr.218 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”
17.09.2013. noteikumi Nr.894 “Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam
un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam”
21.08.2018. noteikumi Nr.543 “Prasības izglītojamo ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās
vispārējās izglītības programmās”

Citi normatīvie akti
Izglītības un zinātnes ministrijas 07.05.2019. iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/19/11 „Profesionālās izglītības programmu izstrādes
kārtība” ar pielikumiem:

Ʌ

Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība 

Ʌ

1.pielikums “Profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanas ilgums un

apjoms klātienē, t.sk. modulārajās programmās”

Ʌ



2.pielikums “Profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu apjoms, t.sk. modulārajās

programmās”



Ʌ

3.pielikums “Teorijas un prakses apjoma kontaktstundu procentuālā attiecība”

Ʌ

4.pielikums “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu/moduļu teorijas kontaktstundu procentuālā attiecība”

Ʌ

5.pielikums “Vispārizglītojošo priekšmetu saraksts un minimālais kontaktstundu skaits profesionālās vidējās izglītības un

arodizglītības programmās”

Ʌ

6.pielikums “Vispārizglītojošo priekšmetu saraksts un minimālais kontaktstundu skaits profesionālās pamatizglītības un



8.pielikums “Profesionālās izglītības programmu mācību laika sadalījums un izglītojamo mācību slodze, t.sk. modulārajās

programmās”

Ʌ



7.pielikums “Kvalifikācijas praksei un sportam noteiktais minimālais kontaktstundu skaits, t.sk. modulārajās profesionālās izglītības

programmās”

Ʌ





arodizglītības programmās ar pedagoģisko korekciju”

Ʌ





9.pielikums “Profesionālās vidējās izglītības programmas, arodizglītības programmas, profesionālās pamatizglītības programmas

un profesionālās tālākizglītības programmas titullapa”



Ʌ

10.pielikums “Profesionālās pilnveides izglītības programmas titullapa”

Ʌ

11.pielikums “Profesionālās izglītības programmas apraksts”

Ʌ

12.pielikums “Mācību procesa grafiks”

Ʌ

13.pielikums “Mācību procesa grafiks DVB mācībām”

Ʌ

14.pielikums “Profesionālās pamatizglītības programmas mācību plāns”

Ʌ

15.pielikums “Klātienes arodizglītības programmas mācību plāns”

Ʌ

16.pielikums “Klātienes profesionālās vidējās izglītības programmas mācību plāns”

Ʌ

17.pielikums “Klātienes profesionālās vidējās izglītības programmas mācību plāns DVB mācībām”

Ʌ

18.pielikums “Neklātienes arodizglītības programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas mācību plāns” 

Ʌ

19.pielikums “Profesionālās tālākizglītības programmas mācību plāns”

Ʌ

20.pielikums “Profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību plāns”

Ʌ

21.pielikums “Klātienes modulārās profesionālās izglītības programmas īstenošanas plāns”

Ʌ

22.pielikums “Mācību priekšmeta vai praktisko mācību programma” 

Ʌ

23.pielikums “Moduļa programma”

Ʌ

24.pielikums “Prakses programma (izņemot modulārajās profesionālās izglītības programmās” 

Ʌ

25.pielikums “Profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie personāla, finanšu un materiālie līdzekļi” 



















Izglītības kvalitātes valsts dienesta 22.07.2014. iekšējie noteikumi Nr.11 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu
licencēšanas norises kārtība”



Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas norises kārtība

https://www.ikvd.gov.lv/lv/licencesana



