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EKI izveide
EKI – vienota atsauces sistēma, kas izskaidro dažādu 

valstu izglītības sistēmas un atbalsta kvalifikāciju 

salīdzināmību starptautiskā līmenī

• Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums par 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai (2008.gada 23. 

aprīlis):

o līdz 2010.gadam (ieskaitot) pielīdzināt nacionālās 

kvalifikāciju sistēmas EKI 

o līdz 2012.gadam (ieskaitot) nodrošināt, ka izglītību 

apliecinošos dokumentos tiek norādīta atsauce uz 

atbilstošo EKI līmeni



NKI izveide citās valstīs

2015.gada decembrī (Eiropas Komisijas 

dati):

• 38 valstis piedalās EKI attīstības 

procesā

• Izveidotas 28 nacionālās 

kvalifikāciju ietvarstruktūras 

(NKI)



EKI globālā dimensija

Īstenoti trīs izmēģinājuma projekti saskaņot 

trešo valstu NKI ar EKI:

• Austrālijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

• Jaunzēlandes kvalifikāciju ietvarstruktūra

• Honkongas kvalifikāciju ietvarstruktūra



Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūra 2008

Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūra 2010

•Vienota 8 līmeņu 

Eiropas atsauces 

sistēma

•EKI mērķis ir veicināt 

mūžizglītību un 

sekmēt iedzīvotāju 

starpvalstu mobilitāti

• Valsts līmeņa atsauču 
sistēma, kurā 8 līmeņos 
ir sakārtotas Latvijas 
izglītības sistēmā 
piešķirtās kvalifikācijas 

• LKI veidota, balstoties 
uz EKI, Latvijas izglītības 
tradīcijām un iesaistīto 
pušu interesēm



Nacionālie normatīvie akti
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju (MK 

2.12.2008 Nr.990) (Zaudēs spēku 2017. gada 31. maijā)

• LKI astoņu atsauces līmeņu apraksti, kas balstās

uz mācīšanās rezultātiem, izsakot tos trīs

dimensijās:

 zināšanas (zināšanas un izpratne) 

 prasmes (spēja pielietot zināšanas, 

komunikācija, vispārējās prasmes) 

 kompetence (analīze, sintēze un 

novērtēšana)



Atsauces uz LKI un/vai EKI 
normatīvajos aktos

• Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību
apliecinošus dokumentus (MK 16.04.2013. noteikumi Nr.202)

• Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK
13.05.2014. noteikumi Nr.240) Bakalaura un maģistra studiju
programmai jāsasniedz studiju rezultātus, kas atbilst Latvijas
izglītības klasifikācijā noteiktajām EKI 6. vai 7. līmeņa
zināšanām, prasmēm un kompetencei.

• Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu (MK 26.08.2014. noteikumi Nr.512)
kā vienu no programmu galvenajiem uzdevumiem
nosaka studiju rezultātu sasniegšanu atbilstoši Latvijas izglītības
klasifikācijā noteiktajām EKI 6. vai 7. līmeņa zināšanām,
prasmēm un kompetencei.



Jaunumi normatīvajos 
aktos 2015

• Grozījumi Izglītības likumā 
(2015. gada 18. jūnijā)

• Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā 
(2015.gada 23. aprīlī)



Grozījumi Izglītības 
likumā

• Definē LKI, raksturo LKI līmeņus
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma,
kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība,
augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā
izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī
ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo
kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (IL 81. panta pirmā daļa)

• Uzsver mācīšanās rezultātus
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus raksturo
attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Katrā
nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās
zināšanas, prasmes un kompetence (IL 81. panta otrā daļa)



Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā

• Nosaka profesionālās kvalifikācijas 
līmeņu atbilstību Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņiem 

1) pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un 

praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus 

uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā (atbilst otrajam 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)

5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis - noteiktas nozares 

speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt 

arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē (atbilst 

sestajam un septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmenim)



Grozījumi Profesionālās 
izglītības likumā

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri 
valsts atzītos profesionālo izglītību 
apliecinošos dokumentos un 
profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošos dokumentos 
jānorāda Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmenis



Izaicinājumi
• Kvalifikāciju  ietvatruktūru izmantošana kvalifikāciju 

atzīšanā

• Mācīšanās rezultātu salīdzināmība starp valstīm 

(horizontal checking)

• Terminoloģija

• Neformālā izglītībā iegūto  kvalifikāciju iekļaušana 

kvalifikāciju ietvarstruktūrā

• Starptautiskās kvalifikācijas

• Amatu meistara kvalifikācijas vieta kvalifikāciju 

ietvarstruktūrā
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