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Eiropas prasmju un kvalifikāciju 
telpa

• Kvalifikāciju ietvarstruktūras – EQF un QH-EHEA

• Eiropas prasmju «pases» – Europass, Youthpass

• Kvalitātes novērtēšana – ESG, EQAVET

• Kredīpunktu sistēmas – ECTS, ECVET

• Atzīšanas instrumenti – Lisabonas konvencija, 
NARIC tīkls

• Informācijas centri un tiešsaistes instrumenti –
Ploteus, Europass, EKI NCP, Eurodesk, Euroguidance, 
Learning oportunities

• Vienotas izpratnes veicināšanas instrumenti par 
prasmēm – Skills Panorama, ESCO



Eiropas prasmju un kvalifikāciju 
telpa - mīnusi

• Nav līdz galam sakārtoti pastāvošie 
instrumenti

• Vairāku ātrumu Eiropa šo instrumentu 
ieviešanā (iemesli pietiekami atšķirīgi)



Ko esam paveikuši – Latvijas 
ieguvumi

• EKI un LKI
• Boloņas process – grādu sistēma, 

diplomatzīšana, iepriekšējās izglītības atzīšana, 
kredītpunkti

• Europass, Euroguidance, Ploteus
• Internacionalizācija
• Mācīšanās rezultāti



• Kvalitātes vērtēšana augstākajā izglītībā

• Kredītpunkti profesionālajā izglītībā

• Caurskat āmības instrumentu izmantošana ikdien ā

• Iedzīvotāju kvalifik āciju adekv āta atz īšana

• Pareiza kvalifik āciju pras ību piem ērošana (piem. 
likumos, vakanc ēs, iepirkumos u.c)

Kas ir j āievieš vai j āpilnveido



- Darba dev ēji, izvirzot kvalifik ācijas pras ības,  ne 
vienm ēr izprot, k ādi kvalifik āciju nosaukumi tiek 
pieš ķirti  izgl ītības iest āžu izsniegtajos dokumentos 
un k ādas ir atš ķir ības kvalifik āciju nosaukumos

- Reemigr ācija – ļoti konkr ēta nosaukuma  
kvalifik ācijas piepras īšana apgr ūtina personu ar 
ārvalst īs iegūtu kvalifik āciju integr ēšanu Latvijas 
darba tirg ū

Probl ēma



Iespējamie risinājumi:

• Elastīgāki formulējumi, lai varētu 
pieteikties arī tie, kas grādu ieguvuši ārpus 
Latvijas

• Izmantot Eiropas prasmju un kvalifikāciju 
telpas piedāvātās iespējas

• Lietot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmeni

(piem. 7 LKI līmeņa kvalifikācija – un visiem 
ir saprotams, ka pieprasa tikai maģistra 
līmeņa kvalifikāciju)
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