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3. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.451
„Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un
akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti“
(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 194; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 778; grozījums pielikuma 3.
Punktā par tā papildināšanu aiz vārdiem “trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim” ar vārdiem “un ceturtajam Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim” stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

Diploms par profesionālo vidējo izglītību
(paraugs)
1. Diploma 1. lappuse.

LATVIJAS REPUBLIKA

Lielā
valsts ģerboņa attēls

DIPLOMS

2. Diploma 2. lappuse.
<izglītības iestādes nosaukums>

DIPLOMS
par profesionālo vidējo izglītību

3. Diploma 3.lappuse.

DIPLOMS
Sērija DPV<X> Nr. <00000>
<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>
ir apguv<is/usi> profesionālās
vidējās izglītības programmu
<izglītības programmas kods un nosaukums>,
un 20<00>.gadā viņ<am/ai> piešķirta
kvalifikācija
<kvalifikācijas nosaukums (nominatīvā)>.
Piešķirtā kvalifikācija atbilst trešajam profesionālās
kvalifikācijas līmenim un ceturtajam Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim
Z.v.

Izglītības iestādes
vadītājs
(paraksts)
Kvalifikācijas eksāmenu komisijas
priekšsēdētājs (paraksts)
Sekretārs
(paraksts)

<vārds, uzvārds>
<vārds, uzvārds>
<vārds, uzvārds>

Diploms izsniegts <vietas nosaukums (lokatīvā)>
20<00>.gada <00>. <mēneša nosaukums (lokatīvā)>
Reģistrācijas Nr.<0000>

4. Diploma 4. lappusi neaizpilda.
Piezīmes.
1. O – aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura
puslokā novietots uzraksts „profesionālā izglītība”, bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts
„Izglītības un zinātnes ministrija”.
2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.
Pārējais teksts ir iespiests un identisks visās apliecībās par profesionālo pamatizglītību.
3. Ja profesionālā vidējā izglītība tiek iegūta koledžā, tad, noformējot diploma 2. lappusi, papildus
norāda koledžas attiecīgās struktūrvienības nosaukumu.
4. Ja profesionālā vidējā izglītība iegūta Kultūras ministrijas padotībā esošajā profesionālās
vidējās izglītības iestādē, kas izveidota, reorganizējot Kultūras ministrijas padotībā esošās
profesionālās vidējās izglītības iestādes, diploma 2. lappusē papildus norāda struktūrvienības
nosaukumu, kurā īstenota attiecīgā izglītības programma, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi
reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.
Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

