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Latvijas kvalifik āciju ietvarstrukt ūras  
1.-4. līmeņa aprakstu izvērt ēšana un  

priekšlikumi pilnveidei 
 
 

 
  

Šobrīd profesionālajā izglītībā ir saistoši divi atšķirīgi līmeņu apraksti: 
1) Profesionālās izglītības likuma 5.pantā noteiktais, kurā sniegti pieci profesionālās 

kvalifikācijas līmeņu apraksti1; 
2) Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas 

izglītības klasifikāciju” 2.tabulā ietvertie Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk – 
EKI) l īmeņi un to apraksti. Savukārt šo noteikumu 1.pielikuma 1.tabulā noteikta konkrēta 
EKI l īmeņa atbilstība izglītības pakāpei un izglītības programmas veidam. 

 
Izvērtējot Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.931 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības 
klasifikāciju”” 1.pielikuma, 1.tabulā ietverto klasifikāciju „Pirmais un otrais klasifikācijas 
līmenis un tā salīdzinājums ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-97) un 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI)” ierosinām veikt šādus grozījumus: 
1) Sadaļā „Pamatizglītības 1.posms”; 10T Profesionālā tālākizglītība (1.līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas ieguve) iekļautā izglītība īstenojama pieaugušajiem bez 
iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Šādas izglītības programmas tiek īstenotas ļoti 
vienkāršu kvalifikāciju apguvei (piem., būvstrādnieks, pavāra palīgs u.c.), apgūstot pamata 
zināšanas un prasmes iepriekš zināmu, vienkāršu uzdevumu veikšanai tiešā pārraudzībā. 
Ierosinām noteikt šādas izglītības atbilstību EKI/LKI 2.l īmenim. 

 
2) Sadaļā – „Pamatizglītības 2.posms” 21 Vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.-9.klase) 

programmas ierosinām mainīt atbilstību EKI/LKI klasifik ācijai no 1.-3.līmeņa uz 1.-2. 
līmeni. Saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 „Noteikumi par valsts 
standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” noteikto, 
pamatizglītības programmu galvenie mērķi ietver sabiedriskās un personiskās dzīves 

                                                 
1Profesionālās izglītības likums. 5.pants. Profesionālās kvalifikāciju līmeņi: 
Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (turpmāk – kvalifikācijas līmeņi): 
1) pirmais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus 
uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā; 
2) otrais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu 
izpildītāja darbu; 
3) trešais kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju 
veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana; 
4) ceturtais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu 
izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu; 
5) piektais kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un 
veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. 
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pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; pamata radīšanu izglītojamā turpmākajai 
izglītībai; izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību, kā arī izglītojamā atbildīgas 
attieksmes pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti veidošanu. Savukārt 
uzdevumi ietver: priekšstatu un sapratnes veidošanu par galvenajiem procesiem, morāles 
un ētikas vērtībām; valodas un matemātikas pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 
mācīšanās pamatprasmju un informāciju tehnoloģijas izmantošanas pamatiemaņu apguvi; 
pilsonisko zināšanu un demokrātijas vērtību apguvi; radošās darbības pieredzi; 
pamatpriekšstatu apguvi par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojumu, kā arī 
saskarsmes un sadarbības spēju izkopšanu. Veicot salīdzināšanu ar Eiropas mācīšanās 
rezultātos balstītajiem līmeņu aprakstiem (sk. izdevuma „Latvijas izglītības sistēmas 
piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības 
telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” otrās versijas 56 lpp.), secināms, ka mācību jomas 
pamatfaktu zināšanas, dažādas pamata prasmes, kas vajadzīgas, lai izmantotu informāciju, 
pildītu uzdevumus un risinātu kārtējās problēmas, kā arī kompetence, kas nodrošina darbu 
vai mācības, ko veic pārraudzībā ar zināmu autonomiju, nodrošina personas iegūto 
zināšanu, prasmju un kompetences maksimālo atbilstību EKI 2. līmenim. EKI 3.līmeņa 
raksturošanā Eiropas mācīšanās rezultātos balstītajiem līmeņu aprakstā ietvertas augstākas 
prasības, kas ietver jau faktu, principu un vispārējo jēdzienu zināšanas. Vienlaikus Latvijai 
jāņem vērā arī citu valstu nacionālo kvalifikācijas ietvarstruktūru veidošanas rezultāti šai 
izglītībai, kā arī starptautisko izglītības pētījumu rezultāti (piem, OECD PISA 2009), kas 
norāda uz to, ka 15 gadīgiem jauniešiem matemātikā Latvijas rādītāji ir zem vidējā ES 
dalībvalstu līmeņa, taču lasītprasmē un dabaszinībās atbilst tikai ES vidējam līmenim (sk. 
http://www.izglitiba-kultura.lv/system/application/uploads/file/LU_petijums_pdf.pdf). 
Ievērojot iepriekš minēto, Latvijai nav pamata pamatizglītībā iegūtos zināšanu, prasmju un 
kompetences rezultātus klasificēt EKI/LKI 3.l īmenī, kas ir augstāk par citu ES dalībvalstu 
klasifikāciju. 
 

3) Sadaļā - „Pamatizglītības 2.posms”; 22 Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez 
iepriekšējās izglītības ierobežojuma, ierosinām mainīt atbilstību EKI/LKI klasifik ācijai 
no 3. līmeņa uz 2. līmeni, jo lielākā daļa profesionālās pamatizglītības programmu tiek 
īstenotas speciālās izglītības iestādēs (no 2012.gadā licencētajām profesionālās 
pamatizglītības programmām 60% licencēti īstenošanai speciālās izglītības iestādēs, 
personām ar īpašām vajadzībām), t.sk. pēc speciālās pamatizglītības programmu apguves 
izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, 
vairākiem garīgās attīstības traucējumiem u.tml. Šajās profesionālās pamatizglītības 
programmās tiek apgūtas vienkāršas zināšanas un prasmes nozarē, tiek iegūta pati zemākā 
kvalifikācija nozarē (sk. 4.pielikumu) un iegūtās zināšanas, prasme un kompetence 
nesasniedz EKI/LKI 3. līmeņa aprakstā noteikto. 
 

4) Sadaļā - „Vid ējās izglītības pakāpe” 32 Arodizglītība (2.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguve), ierosinām izteikt pēdējo frāzi šādā redakcijā „Arodizglītība 
(2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve, īstenojama pēc daļējas vai pilnas 
pamatizglītības ieguves)” un noteikt atbilstību 2.-3. EKI/LKI l īmenim, atbilstoši 
konkrētās arodizglītības programmas īstenošanas ilgumam un uzņemšanas noteikumiem, 
jo: 

- Kā liecina 14 nozaru apraksti un kvalifikāciju struktūras, tad zināšanu, prasmju un 
kompetences atšķirības starp 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni, ko nodrošina 
arodizglītība un 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni, ko nodrošina profesionālā 
vidējā izglītība (sk. 4.pielikumu), ir būtiskas, līdz ar to nav iespējams arodizglītības 
kompetenci klasificēt vienā līmenī ar profesionālā vidējā izglītībā apgūto 
kompetenci (sk. http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/); 
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- Profesionālās izglītības likuma 27.panta pirmajā daļā uzņemšana noteikta 
līdzvērtīga ar profesionālo pamatizglītību, proti, profesionālās pamatizglītības un 
arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējas izglītības 
ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi. Ņemot 
vērā, ka likumam ir augstāks juridiskais spēks par MK noteikumiem, tad Latvija var 
saskarties ar praksi arodizglītības programmu sagatavošanā, kurās plānots uzņemt 
personas bez iepriekš iegūtas pamatizglītības. Šādas izglītības programmas būtu 
klasificējamas EKI/LKI 2.l īmenī; 

- 3. EKI/LKI  līmenī klasificēt vienīgi arodizglītību, kas īstenota atbilstoši MK 
2000.gada noteikumu Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības 
standartu un valsts arodizglītības standartu” 3.pielikuma 1.tabulas 1.rindā 
noteiktajam apjomam – programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības 
ieguves ar īstenošanas ilgumu 3 gadi. 
 

5) Sadaļā - „Vid ējās izglītības pakāpe” 35a Arodizglītība (2.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves, nav pamata 
noteikt šīs izglītības atbilstību EKI/LKI 4.līmenim, jo nozaru kvalifikāciju struktūras 
neatsedz pieeju, ka vienai kvalifikācijai (piemēram, šuvējs, galdnieks, pavārs u.t.t.) var 
noteikt atšķirīgus zināšanu, prasmju un kompetences līmeņus. Līdz ar to šeit nosakāms 3. 
EKI/LKI l īmenis; 
 

6) Sadaļā - „Vid ējās izglītības pakāpe” 30T, izteikt 4.kolonnas tekstu šādā redakcijā 
„Profesionālā tālākizglītība (3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama 
pēc arodizglītības vai vidējās izglītības ieguves”, jo: 

- Profesionālās izglītības likuma 27.panta septītajā daļā noteikts, ka profesionālās 
tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt trešo profesionālās 
kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta pēc arodizglītības vai vidējās izglītības 
ieguves; 

- Atbilstoši nozaru kvalifikāciju struktūrām, zināšanas, prasmes un kompetenci 
2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (piem., šuvējs, pavārs, frizieris u.c.) un 
3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (piem., arhitektūras tehniķis, 
inženierkomunikāciju tehniķis u.c.) kvalifikācijas (sk. 4.pielikumu), ņemot vērā 
būtiskās atšķirības zināšanu, prasmju un kompetences līmeņu aprakstos, nav 
iespējams 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas klasificēt vienā 
EKI/LKI l īmenī. Līdz ar to, tikai 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas 
var klasificēt atbilstoši EKI/LKI 4.l īmenim. 

 

Izvērtējot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveides un esošo formālās izglītības 
kvalifikāciju piesaistes EKI pirmā attiecināšanas posma rezultātos (sk. http://www.nki-
latvija.lv/?page_id=117) sniegtos formālo izglītību apliecinošo izglītības dokumentu atbilstību 
EKI/LKI l īmeņiem, priekšlikumi dokumentu aprakstu formulējumiem sniegti 2.pielikumā, t.sk. 
ierosinām EKI/LKI 4. līmeņa aprakstā ietverto izglītības dokumentu - atestātu par arodizglītību 
pārcelt uz EKI/LKI 3.līmeni, jo 14 nozaru aprakstos un kvalifikāciju struktūrās ietvertās 
kvalifikācijas norāda uz būtiskām atšķirībām starp kvalifikācijām/profesijām, kuras apgūst 
arodizglītībā (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un kvalifikācijām, kuras apgūst 
profesionālajā vidējā izglītībā (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) (sk. 4.pielikumu). 
Vienlaikus ierosinām veikt papildu ierakstus par profesionālās kvalifikācijas apliecībām 
EKI/LKI 2., 3. un 4. līmeņu aprakstos, jo profesionālās tālākizglītības programmas tiek 
īstenotas profesiju/kvalifikāciju apguvei gan 1., gan 2., gan 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenī. 
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3.pielikumā iestrādāti priekšlikumi Latvijas mācību rezultātu iegūšanas apliecinošo 
dokumentu apraksta formulējumiem. 

4.pielikumā sniegts šī darba izstrādei nepieciešamais 14 nozaru kvalifikācijas struktūrās 
ietvertās informācijas apkopojums, iestrādāšanai EKI/LKI 1.-4. līmeņa aprakstu grozījumu 
priekšlikumos. 
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1.pielikums 
PRIEKŠLIKUMI  

Grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.931 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības 

klasifikāciju” 
 

1.pielikums, 1.tabula 
Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Starptautisko standartizēto 

izglītības klasifikāciju (ISCED-97) un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) 
 
 

Pirmais klasifikācijas 
līmenis 

Otrais klasifikācijas līmenis 

 

 
 
 

EKI 
koda 

1.cipars 
izglītības pakāpe 

koda 1. un 
2.cipars 

(ar 
burtu/bez 

burta) 

izglītības programmas veids 

1 2 3 4  6 

1 Pamatizglītības 
1.posms 

10T Profesionālā tālākizglītība (1.līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas ieguve), 
īstenojama bez iepriekšējās izglītības 
ierobežojuma 

 2 

      

2 Pamatizglītības 
2.posms 

21 Vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.-9.) 
klase programmas 

 1- 2 

    

22 Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez 
iepriekšējās izglītības ierobežojuma 

 2 

      

3 
  

Vidējās 
izglītības 
pakāpe 
  

32 Arodizglītība (2.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguve, īstenojama pēc daļējas 
vai pilnas pamatizglītības ieguves) 

 2 - 3 
 

    

35a Arodizglītība (2.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc 
vispārējās vidējās izglītības ieguves 

 3 

    

30T Profesionālā tālākizglītība (3.līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas ieguve), 
īstenojama pēc arodizglītības vai  vidējās 
izglītības ieguves 

 4 
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2.pielikums 
 

PRIEKŠLIKUMI 
 

Grozījumiem Latvijas kvalifik āciju ietvarstrukt ūras izveides un esošo formālās izglītības 
kvalifik āciju piesaistes EKI  

Latvijas form ālās izglītības dokumentu atbilstībai 1. – 4. EKI un LKI l īmenim 
 
 

Latvijas form ālās izglītības dokumenti (kvalifikācijas) EKI/LKI 
līmenis 

Apliecība par vispārējo pamatizglītību  
(par speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem apguvi) 

 

1. 

Apliecība par vispārējo pamatizglītību  
Atestāts par arodizglītību 

(par arodizglītības programmas apguvi, izglītojamiem pēc daļējas pamatizglītības)  
Apliecība par profesionālo pamatizglītību 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība  
(par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, izglītojamiem bez iepriekšējās 

izglītības ierobežojuma) 

2. 

Atestāts par arodizglītību 
Profesionālās kvalifikācijas apliecība  

(par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, izglītojamiem ar iepriekš iegūtu 
pamatizglītību) 

3. 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību  
Diploms par profesionālo vidējo izglītību  

Profesionālās kvalifikācijas apliecība  
(par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi, izglītojamiem ar iepriekš iegūtu 

vidējo izglītību) 

4. 
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3.pielikums 
PRIEKŠLIKUMI 

Latvijas Kvalifik āciju ietvarstrukt ūrā ietverto zināšanu, prasmes, kompetences aprakstu 
 un izglītību apliecinošo dokumentu aprakstu teksta redakcijai 

  

Eiropas mācību rezultātu līmeņu apraksti2 Latvijas mācību rezultātu l īmeņu apraksti3 Latvijas mācību 
rezultātu iegūšanas  

apliecinoši 
dokumenti 

EKI un 
LKI 

līmenis Zināšanas Prasmes Kompetence Zināšanas Prasmes Kompetence 

Vispārīgas 
pamatzināšanas 

Pamata prasmes, 
kas vajadzīgas, 
lai veiktu 
vienkāršus 
uzdevumus 

Darbs vai 
mācības, ko veic 
tiešā pārraudzībā 
strukturētā 
kontekstā 

Spēj parādīt 
elementāras zināšanas, 
kuras izpaužas 
atpazīstot vai 
atceroties 

Spēj izmantot 
elementāras 
praktiskas un 
kognitīvas iemaņas, 
kuras var izpildīt tiešā 
uzraudzībā, 
izmantojot vienkāršus 
instrumentus. Spēj 
veikt vienkāršus 
uzdevumus, kas 
saturiski atkārtojas un 
ir paredzami 

Spēj veikt vienkāršus 
uzdevumus strukturētā vidē, 
darboties ierobežotā 
kontekstā. Pēc parauga spēj 
izpildīt elementārus 
uzdevumus, apgūt un 
pielietot pašapkalpošanās 
iemaņas 

Apliecība par 
vispārējo 

pamatizglītību  
(par speciālās 

izglītības 
programmas 

izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem vai 
smagiem garīgās 

attīstības 
traucējumiem vai 

vairākiem smagiem 
attīstības 

traucējumiem 
apguvi) 

1. 

Darba vai 
mācību jomas 
pamatfaktu 

Pamata 
kognitīvās un 
praktiskās 

Darbs vai 
mācības, ko veic 
pārraudzībā, ar 

Spēj parādīt darba vai 
mācību priekšmetu 
programmās noteiktās 

Spēj izmantot pamata 
kognitīvās un 
praktiskās prasmes, 

Spēj veikt uzdevumus 
speciālista pārraudzībā, dotos 
uzdevumus pildot individuāli 

Apliecība par 
vispārējo 

pamatizglītību  
2. 

                                                 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2008.gada23.aprīlis) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai 
3 Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumu Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (ar grozījumiem 17.02.2009. un 05.10.2010.) 1.pielikuma 2.tabulu 
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zināšanas prasmes, kas 
vajadzīgas, lai 
izmantotu 
attiecīgu 
informāciju, 
pildītu 
uzdevumus un, 
izmantojot 
vienkāršus 
noteikumus un 
līdzekļus, risinātu 
kārtējās 
problēmas 

zināmu 
autonomiju 

pamatzināšanas 
apgūstamajā 
profesionālās darbības 
vai mācību jomā 

kas nepieciešamas, 
lai, izmantojot 
attiecīgu informāciju, 
veiktu uzdevumus un, 
izmantojot pamata 
noteikumus un 
līdzekļus, risinātu 
ikdienas problēmas. 
Spēj izprast savas 
darbības sekas 
attiecībā uz sevi un 
citiem. 

vai darba grupā, vai daļēji 
patstāvīgi. 

Spēj piedalīties atsevišķu 
mācību vai darba uzdevumu 
mērķu izvirzīšanā un 
darbības procesa plānošanā. 

Atestāts par 
arodizglītību 

(par arodizglītības 
programmas apguvi, 
izglītojamiem pēc 

daļējas 
pamatizglītības)  
Apliecība par 
profesionālo 

pamatizglītību 
Profesionālās 

kvalifikācijas apliecība  
(par profesionālās 

tālākizglītības 
programmas apguvi, 
izglītojamiem bez 

iepriekšējās izglītības 
ierobežojuma) 

Faktu, 
principu, 
procesu un 
vispārējo 
jēdzienu 
zināšana darba 
vai mācību 
jomā 

Dažādas 
kognitīvas un 
praktiskas 
prasmes, kas 
vajadzīgas, lai 
veiktu 
uzdevumus un 
risinātu 
problēmas, 
izvēloties un 
piemērojot 
pamata metodes, 
līdzekļus, 
materiālus un 
informāciju 

Uzņemties 
atbildību par 
darba vai 
mācību 
uzdevumu 
veikšanu 

Uzdevumu 
risināšanas laikā 
pielāgot savu 
rīcību 
apstākļiem 

Spēj parādīt faktu, 
principu, procesu un 
vispārējo jēdzienu 
zināšanas un izmanto 
tās mācību un 
profesionālās darbības 
jomā 

Spēj izprast dažādu 
veidu informāciju par 
materiāliem, 
aprīkojumu, 
tehnoloģijām 
atbilstošā mācību 
jomā vai noteiktā 
profesijā 

Spēj izmantot 
dažādas kognitīvas un 
praktiskās prasmes, 
kas vajadzīgas, lai 
veiktu uzdevumus un 
risinātu problēmas, 
izvēloties piemērotas 
darba pamatmetodes, 
līdzekļus, materiālus, 
informāciju un 
tehnoloģijas 

Spēj apzināties un uzņemties 
atbildību par savu darbu vai 
mācību uzdevumu veikšanu. 

Risinot uzdevumus, spēj 
pielāgot savu rīcību 
apstākļiem un atbildēt par 
darba rezultātu 

Atestāts par 
arodizglītību 
Profesionālās 

kvalifikācijas apliecība  
(par profesionālās 

tālākizglītības 
programmas apguvi, 

izglītojamiem ar 
iepriekš iegūtu 
pamatizglītību) 

3. 
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Faktu un 
teorētiskas 
zināšanas 
darba vai 
mācību jomas 
plašā izpratnē 

Dažādas 
kognitīvas un 
praktiskas 
prasmes, ka 
vajadzīgas, lai 
rastu risinājumus 
īpašām 
problēmām darba 
vai mācību jomā 

Prast virzīt savu 
darbību 
atbilstīgi 
pamatnostādnēm 
darba vai 
mācību 
situācijās, kas 
parasti ir 
paredzamas, bet 
var arī mainīties 

Pārraudzīt citu 
cilvēku ikdienas 
darbu, 
uzņemoties 
konkrētu 
atbildību par 
darba vai 
mācību 
vērtēšanu un 
uzlabošanu 

Spēj parādīt 
vispusīgas faktu, 
teoriju un 
likumsakarību 
zināšanas, kas ir 
nepieciešamas 
personiskai izaugsmei 
un attīstībai, 
pilsoniskai līdzdalībai, 
sociālajai integrācijai 
un izglītības 
turpināšanai.  

Spēj detalizēti izprast 
un parādīt 
daudzveidīgu 
specifisku faktu, 
principu, procesu un 
jēdzienu zināšanas 
noteiktā mācību vai 
profesionālās darbības 
jomā standarta un 
nestandarta situācijās. 
Pārzina tehnoloģijas 
un metodes mācību 
uzdevumu vai darba 
uzdevumu veikšanai 
profesijā 

Spēj plānot un 
organizēt darbu, 
izmantot dažādas 
metodes, tehnoloģijas 
(tai skaitā 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas), ierīces, 
instrumentus un 
materiālus uzdevumu 
veikšanai. Spēj atrast, 
izvērtēt un radoši 
izmantot informāciju 
mācību vai 
profesionālo darba 
uzdevumu izpildei un 
problēmu 
risinājumiem. Spēj 
sazināties vismaz 
divās valodās 
rakstiski un mutiski 
gan pazīstamā, gan 
nepazīstamā 
kontekstā. Spēj 
patstāvīgi strādāt 
profesijā, mācīties un 
pilnveidoties. Spēj 
sadarboties 

Ir motivēts turpmākās 
karjeras veidošanai, izglītības 
turpināšanai, mūžizglītībai uz 
zināšanām orientētā 
demokrātiskā, daudzvalodu 
un daudzkultūru sabiedrībā 
Eiropā un pasaulē. Spēj 
plānot un veikt mācību vai 
darba uzdevumus profesijā 
individuāli, komandā vai 
vadot komandas darbu. Spēj 
uzņemties atbildību par 
mācību vai profesionālās 
darbības rezultātu kvalitāti 
un kvantitāti 

Atestāts par 
vispārējo vidējo 

izglītību  
Diploms par 

profesionālo vidējo 
izglītību  

Profesionālās 
kvalifikācijas apliecība  

(par profesionālās 
tālākizglītības 

programmas apguvi, 
izglītojamiem ar 

iepriekš iegūtu vidējo 
izglītību) 4. 
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4.pielikums 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” rezultāts - nozaru kvalifikācijas, 1., 2., 3. 
profesionālo kvalifik ācijas līmeņu un EKI/LKI l īmeņu atbilstības izvērt ējums  

(nozaru informācija: http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=573) 
 

Nozare/ 1.- 3. kvalifikācijas līmeņa 
kvalifikācijas 

Šobrīd 
noteiktais 
EKI/LKI 
līmenis 

Priekšlikums 
atbilstībai/ 

neatbilstībai 
 

Neatbilstības pamatojums un 
priekšlikums 

1. BŪVNIEC ĪBA 

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Inženierkomunikaciju tehniķis 
Apkures, vēdināšanas, 
kondicionēšanas tehniķis 
Ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmu tehniķis 
Aukstumiekārtu sistēmu 
tehniķis 
Apdares darbu tehniķis 
Namu pārzinis 
Ēku būvtehniķis 
Ceļu būvtehniķis 
Hidrobūvju būvniecības 
tehniķis 
Kokkopis (arborists) 
Interjera dizaina speciālists 
Arhitektūras tehniķis 
Daiļdārznieks 
Ēku restaurācijas tehniķis 
Sausās būves tehniķis 
Jumiķis 
Namdaris 
Betonēšanas tehniķis 
Būvkonstrukciju montētājs 
Būvmašīnu mehāniķis 

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Būvmašīnu vadītājs 
Autoceltņu un citu kraušanas 
iekārtu operators 
Inženierkomunikāciju montētājs 
Vēdināšanas sistēmu montētājs 
Gāzes sistēmu montētājs 
Apkures sistēmu montētājs 
Ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmu montētājs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
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Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 
Kondicionēšanas un 
aukstumiekārtu sistēmu 
montētājs 
Ārējo ūdens apgādes sistēmu un 
kanalizācijas sistēmu montētājs 
Ārējo gāzes sistēmu montētājs 
Ārējo siltumapgādes sistēmu 
montētājs 
Apdares darbu strādnieks 
Krāsotājs 
Apmetējs 
Flīzētājs 
Grīdas klājējs 
Tapešu līmētājs 
Sausās būves montētājs 
Krāšņu podnieks 
Mūrnieks 
Bruģētājs 
Betonētājs 
Namu apsaimniekošanas 
meistars 
Labiekārtošanas darbu 
strādnieks 

  Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāku atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Būvstrādnieks   Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 

2. ENERĢĒTIKA  
   

3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Elektrotehniķis 
Elektrisko tīklu tehniķis 
Lauksaimniecības 
enerģētikas tehniķis 
Elektronikas tehniķis 
Siltuma, gāzes un ūdens sistēmu 
tehniķis 
Elektromontāžas tehniķis 
Pārvades elektriskie tīkli 
Apakšstaciju elektroiekārtas 
Elektronikas mehāniķis  
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Ārējie elektroapgādes tīkli 
Sadales elektriskie tīkli 
Lauksaimniecības 
elektroapgāde 
Iekšējie elektromontāžas darbi 
Apakšstaciju elektroiekārtas 
Elektropiedziņas automātika 
Zibens un pārsprieguma 
aizsardzība 
Komunālo patērētāju 
elektroapgāde Siltuma 
(aukstuma) iekārtas 
Ugunsdzēsības un apsardzes 
signalizācija 
Energosistēmu releju 
aizsardzība un automātika 
Klientu konsultants 
Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis 
Rūpnīcu elektroapgāde 
Rūpnīcu automātikas elementi 
Apgaismes ietaises 
Elektroiekārtu apkalpošana 
Elektropiedziņas tehniķis 
Elektriskās mašīnas 
Elektropiedziņas automātika 
Programmējamie kontrolieri 
Elektrisko mērījumu tehniķis 
Elektriskie mērījumi 
Projektēšanas tehniķis 
2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Elektromontieris 
Zemsprieguma iekārtu 
elektromontieris 
Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu 
atslēdznieks 
Instalācijas elektromontieris 
Releju aizsardzības un 
automātikas elektromontieris 
Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu 
montētājs 
Vadības pults (vai citu iekārtu) 
operators Siltumiekārtu 
remontatslēdznieks 
Gaisvadu un kabeļlīniju 
elektromontieris Gāzes iekārtu 
remontatslēdznieks 
Augstsprieguma līniju 
elektromontieris Ūdens iekārtu 
remontatslēdznieks 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāku atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 
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Vidējā sprieguma kabeļu galu 
un adapteru 
Ventilācijas iekārtu 
remontatslēdznieks 
2.profesionālās 
kvalifikācijas 
līmenis 
elektromontieris 
Elektroatslēdznieks 
Kontrolmēraparatūras 
elektroatslēdznieks 
Elektromontāžas atslēdznieks 
1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Kvalifik ācijas nav noteiktas    

3. KOKRŪPNIECĪBA 

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Mežsaimniecības tehniķis  
Meža mašīnu operators 
Koka izstrādājumu ražošanas 
tehniķis 
Programmvadības kokapstrādes 
darbmašīnu/līniju operators 
Būvizstrādājumu galdnieks 
Mēbeļu galdnieks 

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Motorzāģa operators 
Kokapstrādes iekārtu operators 
Galdnieks  
Tapsētājs 
Koksnes materialu apstradatajs 
Kokvedēja vadītājs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāku atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Mežstrādnieks 
Galdnieka palīgs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
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ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 

4. ĶĪMISK Ā RŪPNIECĪBA 
   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Ķīmisko procesu tehniķis  
Parfimērijas un kosmētikas 
procesu tehniķis  
Farmaceitisko procesu tehniķis 
Analītiskās ķīmijas tehniķis 
Biotehnologa palīgs  
Mikrobiologa palīgs  
Vides tehniķis  
Vides iekārtu tehniķis 
(mehāniķis)  
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
tehniķis 
Ķīmiskās un bioķīmiskās 
rūpniecības iekārtu mehāniķis 

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Ķīmiskās produkcijas ražošanas 
operators 
Farmaceitiskās produkcijas 
ražošanas operators  
Biotehnoloģisko procesu 
operators  
Parfimērijas un kosmētikas 
ražošanas operators 
Ķīmijas laborants 
Analītiskās ķīmijas laborants  
Mikrobioloģijas laborants 
Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes. Līdz 
ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāku atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

- -  

Kvalifik ācijas nav noteiktas    

5. LAUKSAIMNIEC ĪBA 

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Dārzkopības tehniķis 

Darzenkopiba 
Puķkopība 
Augļkopība 
Stādu audzēšana 
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Augkopības/ laukkopības 
tehniķis 
Biškopis 
Lopkopības tehniķis 
Zivkopis 
Lopkopības tehniķis ar 
specializāciju veterinārijā 
Lopkopības tehniķis ar 
specializāciju zootehnikā 
Mehanizācijas tehniķis 
2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Dārzkopis 
Augkopis 
Lopkopis 
Akvakultūras strādnieks 
Zvejnieks (tālākizgl. progr.) 
Mehāniķis  

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

- Neatbilst  

Profesionālās pilnveides 
programmas 

  Profesionālā pilnveide ir 
profesionālās izglītības īpašs 
veids, kas dod iespēju apgūt 
darba tirgus prasībām atbilstošas 
sistematizētas profesionālās 
zināšanas un prasmes. 
Profesionālā pilnveide 
nenodrošina kvalifikāciju kādā 
profesijā, taču tiek izstrādāta 
papildu zināšanu un prasmju 
apguvei un klasificējama 
atbilstoši kvalifikācijai.  

6. METĀLAPSTRĀDES 
MAŠĪNBŪVE, 
MAŠĪNZIN ĪBAS 

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Metālapstrādes darbagaldu 
mehāniķis 
Ciparvadības (CNC) darbgaldu 
iestatītājs 
Mašīnbūves tehniķis 
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Mehatronisku sistēmu tehniķis 
Remontatslēdznieks 
Instrumentu atslēdznieks 
Kuģu mehāniķis (uz kuģiem ar 
galveno dzinēja jaudu mazāku 
par 750kW) 
Automehāniķis 
Auto virsbūvju 
remontatslēdznieks 
Velmētājs 
2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Atslēdznieks 
Virpotājs 
Frēzētājs 
CNC operators 
Slīpētājs 
Rokas lokmetinātājs (MMA) 
Lokmetinātājs (MIG) 
Lokmetinātājs (TIG) 
Gāzmetinātājs (OAW) 
Termogriezējs 
Plākšņu apstrādātājs 
Lokšnu griešanas (Giljotīna, 
plazmas griešana, lāzergriešana, 
ūdens griešana) operators 
Štancēšansa un lokšņu locīšana 
iekārtu operators 
Metālapstrādes (lokšņu, lentu) 
tehnoloģisko līniju un 
darbagaldu operators 
Skārdnieks 
Kuģubūves atslēdznieks 
Autoatslēdznieks 
Metāllējējs 
Formētājs 
Modeļu atslēdznieks 
Termists 
Kalējs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Montāžās darbu atslēdznieks   Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 
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7. PĀRTIKA  
   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Pārtikas produktu ražošanas 
tehniķis 
Gaļas un gaļas produktu 
ražošanas tehniķis 
Zivju un zivju produktu ražošanas 
tehniķis  
Piena produktu ražošanas 
tehniķis 
Maizes un miltu produktu 
ražošanas tehniķis 
Augļu un dārzeņu pārstrādes 
ražošanas tehniķis 
Dzērienu ražošanas tehniķis  
Saldumu un šokolādes 
izstrādājumu ražošanas tehniķis 
Pārtikas produktu kvalitātes 
speciālista palīgs 

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Pārtikas produktu ražošanas 
operators  
Gaļas un gaļas produktu 
ražošanas operators 
Zivju un zivju produktu 
ražošanas operators 
Piena produktu ražošanas 
operators  
Augļu un dārzeņu pārstrādes 
operators  
Maizes un miltu produktu 
ražošanas operators 
Dzērienu ražošanas operators  
Lopu kāvējs 
Ģaļas izcirtējs 
Desu izgatavotājs 
Maiznieks  
Konditors 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Pārtikas produktu ražošanas 
strādnieks  
Maiznieka palīgs  
Konditora palīgs  

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 



18 
 

noteiktā kontekstā. 

8. SKAISTUMKOPŠANA  
   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Kosmētiķis  
Frizieris stilists  
Vizuālā tēla stilists  
SPA speciālists  
Pirtniecības speciālists  

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Manikīra un pedikīra speciālists  
Frizieris  
Vizāžists 
Grimetajs 
Pirtnieks  

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

- -  

Kvalifik ācijas nav noteiktas    
9. 
TEKSTILIZSTR ĀDĀJUMI, 
APĢĒRBI, ĀDAS UN ĀDAS 
IZSTRĀDĀJUMI  

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Tekstiliju ražošanas tehniķis  
Vērpto tekstiliju ražošanas 
tehniķis  
Austo tekstiliju ražošanas 
tehnikis 
Adito tekstiliju ražošanas 
tehnikis 
Neausto drānu ražošanas 
tehniķis  
Tekstiliju laborants (kvalitātes 
kontrolieris)  
Tekstiliju izgatavošanas 
speciālists  
Austo izstrādājumu izgatavotājs  
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Šūto izstrādājumu izgatavotājs  
Neausto izstrādājumu 
izgatavotājs 
Trikotāžas izstrādājumu 
izgatavotājs 
Tērpu stila speciālists  
Dizaina speciālists  
Apavu izgatavotājs 
Ādas un kažokādas 
izstrādājumu izgatavošanas 
speciālists  
2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Tekstilmateriālu ražošanas 
iekārtu operators 
Vērpšanas iekārtu operators 
Aušanas iekārtu operators  
Adīšanas operators  
Neausto drānu ražošanas 
iekārtu operators 
Tekstiliju apdares operators 
Šuvējs 
Izšūšanas iekārtu operators  
Šūšanas iekārtu operators  
Drēbnieks 
Piegriezējs  
Apavu labotājs 
Ādminis  

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Apģērbu labotāja palīgs 
Apavu labotāja palīgs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 

10. TŪRISMS 
   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Lauku tūrisma speciālists 
Ekotūrisma speciālists  
Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists  
Restorānu pakalpojumu 
speciālists 
Viesnīcu pakalpojumu 
speciālists  
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Viesu uzņemšanas speciālists  
Viesmīlis 
Bārmenis 
Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists 
2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Pavārs 
Konditors 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Pavāra palīgs 
Konditora palīgs  
Istabenis  

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 
 

 
11. UZŅĒMĒJDARBĪBA, 
FINANSES, 
GRĀMATVED ĪBA, 
ADMINISTR ĒŠANA 

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Komercdarbinieks  
Noliktavas pārzinis  
Iepirkumu darbinieks  
Pārdošanas darbinieks  
Tirgvedības darbinieks  
Nozaru komercdarbinieki  
Sekretārs  
Rēķinvedis  
Apsardzes darbu organizators 

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  
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Mazumtirdzniecības veikala 
pārdevējs  
Lietvedis 
Apsardzes darbinieks 
Patruļnieks  
Inkasators  
Miesassargs  

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Tirdzniecības zāles darbinieks   Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 

 
12. ELEKTRONISKO UN 
OPTISKO IEK ĀRTU 
RAŽOŠANA, 
INFORM ĀCIJAS UN 
KOMUNIK ĀCIJU 
TEHNOLOĢIJAS 

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Programmēšanas tehniķis 
Datorsistēmu tehniķis  
Telekomunikāciju tehniķis  
Elektronisko iekārtu tehniķis  

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

- -  

Kvalifik ācijas nav noteiktas    
1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

- -  

Kvalifik ācijas nav noteiktas    
 
13. TRANSPORTS UN 
LOĢISTIKA  

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Loģistikas darbinieks     
Ekspeditors                         
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Stividors 
Vilces līdzekļa vadītājs 
(mašīnists) 
Dīzeļlokomotīves vadītājs 
(mašīnists) 
Tvaika lokomotīves vadītājs 
(mašīnists) 
Dīzeļvilciena vadītājs 
(mašīnists) 
Elektrovilciena vadītājs 
(mašīnists) 
Sliežu motortransporta vadītājs 
(mašīnists) 
Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 
500 BT piekrastes kuģošanā 
Ierindas jūrnieks 
Kuģa tehniķis 
Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists uz pasažieru kuģiem 
Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar 
dzinēja jaudu līdz 750 kW 
Aukstuma iekārtu mehāniķis 
Noliktavas darbinieks 
Vilces līdzekļa vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Dīzeļlokomotīves vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Tvaika lokomotīves vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Dīzeļvilciena vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Elektrovilciena vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Sliežu motortransporta vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Dispečers autotransportā 
Dzelzceļa transporta 
pārvadājumu organizācijas un 
kustības drošības tehniķis    
Mehānikas tehniķis      
Lokomotīvju saimniecības 
tehniķis                                  
Sliežu ceļu saimniecības 
tehniķis              
 Vagonu saimniecības tehniķis 
Dzelzceļa transporta 
automātikas, telemehānikas un 
sakaru tehniķis   
Elektriķis 
2. profesionālās kvalifikācijas 4. Neatbilst  
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līmenis 
Noliktavas darbinieks 
Vilces līdzekļa vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Dīzeļlokomotīves vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Tvaika lokomotīves vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Dīzeļvilciena vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Elektrovilciena vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Sliežu motortransporta vadītāja 
(mašīnista) palīgs 
Ierindas jūrnieks 
Matrozis 
Motorists 
Sūkņu mašīnists 
Mehāniķa palīgs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

Bez noteikta kvalifikācijas 
līmeņa 

 Neatbilst  

Pilots 
Aviolīniju transporta pilots 
(ATPL) 
Pilots 
Komercpilots (CPL) 
Lidotājs stūrmanis            
Lidotājs inženieris              
Lidotājs radiotelefona operators 
Mehāniskā transportlīdzekļa 
vadītājs                                                     
D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C, 
CE kategorijas mehāniskā 
transporta līdzekļa vadītājs.                       
Bīstamu kravu pārvadāšanai 
paredzēto transportlīdzekļu 
vadītāju kvalifikācija (ADR)                                                      
Sākotnējā profesionālā 
kategorija  (kods 95) 
Gaisa kuģa stjuarts                                              

   

Bez noteikta kvalifikācijas 
līmeņa 

 Neatbilst  

Krāvēji                                                                                                                      
KRĀVĒJS (roku darba) 
STROPĒTĀJS 
Transporta STRĀDNIEKS 
Noliktavas STRĀDNIEKS 
Autoceltņu un citu iekraušanas 
iekārtu operatori                              
Celtņa OPERATORS 
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Kuģa /celtņa OPERATORS 
Pacēlāja MAŠĪNISTS 
Iekraušanas iekārtas 
APKALPOTĀJS 
Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS 
Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS 
Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA 
PALĪGS 
DOKERS 
Pasta piegādes un šķirošanas 
darbinieki      
Kurjers 
Vilcienu konduktors 
Ierindas jūrnieks 
Stjuarts 
Zvejnieks 
Traļmeistars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stjuarts, zvejnieks atbilst EKI 
2.līmenim. 
Traļmeistars - atkarībā no 
izglītības līmeņa – EKI 3-4 
līmenis (Latvijā nav izglītības 
programmu) 

 
14. POLIGRĀFIJA UN 
IZDEV ĒJDARBĪBA, 
PAPĪRA UN PAPĪRA 
IZSTRĀDĀJUMU 
RAŽOŠANA, 
DATORDIZAINS  

   

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Atbilst  

Iespieddarbu noformēšanas 
speciālists 
Ofseta iespiedējs 
Sietspeidējs 
Fleksoiespiedējs 
Digitālās drukas iekārtas 
operators 
Reproiekārtas operators 
Poligrāfijas iekārtu regulētājs 
Poligrāfijas ražošanas tehniķis 
Iespieddarbu apstrādes 
speciālists  
Griešanas iekārtu operators 
 Papīra ražošanas iekārtas 
operators 
Papīra, kartona izstrādājumu 
ražošanas iekārtas operators 

   

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

4. Neatbilst  

Teksta ievadītājs 
Ofseta iespiedēja palīgs 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 3. EKI/LKI 
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Grāmatsējējs 
Papīra ražošanas iekārtas 
operatora palīgs 
Papīra, kartona izstrādājumu 
ražošanas iekārtas operatora 
palīgs 

līmeni, jo 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver sarežģītu zināšanu un 
prasmju apguvi, kas pārsniedz 
kvalificēta izpildītāja darba 
līmeni, ietverot darba plānošanas 
un organizēšanas prasmes.  
Līdz ar to, 2.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijās ir 
raksturīgāka zemāka atbildība 
(atbild tikai par savu darbu) un 
arī attiecīgi kompetences līmenis. 

1.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis 

3. Neatbilst  

Iespieddarbu apstrādes 
strādnieks 

  Nepieciešams šai kvalifikāciju 
grupai noteikt 2. EKI/LKI 
līmeni, jo 1.profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesijas 
ietver pamatzināšanas un 
pamatprasmes vienkāršu 
uzdevumu veikšanai iepriekš 
noteiktā kontekstā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


