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EKI izveide
EKI – vienota astoņu līmeņu Eiropas atsauces sistēma, kuras mērķis ir veicināt
mūžilgu mācīšanos un sekmēt iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti

• Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums par Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
(2008.gada 23.aprīlis):
 Līdz 2010.gadam pielīdzināt nacionālās kvalifikāciju sistēmas EKI
 Līdz 2012.gadam nodrošināt, ka izglītību apliecinošos dokumentos tiek
norādīta atsauce uz atbilstošo EKI līmeni

• Jaunais Padomes Ieteikums par Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūru mūžizglītībai (2017.gada 22.maijs):
 Vajadzības gadījumos pārskatīt un atjaunināt nacionālo kvalifikāciju
ietvarstruktūru līmeņu pielīdzināšanu

Kritēriji un procedūras, kas jāievēro, nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzinot EKI
1. Kompetentās iestādes skaidri nosaka un publicē visu attiecīgo pielīdzināšanas procesā iesaistīto
nacionālo iestāžu pienākumus un/vai juridisko kompetenci
2. Pastāv skaidra un pierādāma saikne starp nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru un EKI līmeņu
aprakstiem
3. Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūtas un to kvalifikācijas balstās uz mācīšanās rezultātu principu un
mērķi un ir saistītas ar neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanas kārtību un, attiecīgos gadījumos,
ar kredītpunktu sistēmām
4. Procedūras, saskaņā ar kurām kvalifikācijas iekļauj nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā, ir
caurskatāmas
5. Nacionālā izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma ietver atsauces uz nacionālajām kvalifikāciju
ietvarstruktūrām un ir saskanīga ar ieteikuma IV pielikumā izklāstītajiem kvalitātes nodrošināšanas
principiem
6. Pielīdzināšanas process ietver attiecīgo kvalitātes nodrošināšanas struktūru skaidru apstiprinājumu, ka
pielīdzināšanas ziņojums ir saskaņā ar attiecīgajiem valstu kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem,
noteikumiem un praksi
7. Pielīdzināšanas procesā iesaistās starptautiskie eksperti
8. Kompetentā iestāde vai iestādes apliecina nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru pielīdzināšanu EKI
9. Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc pielīdzināšanas ziņojuma vai tā atjauninājuma apstiprināšanas
publicē pielīdzināšanas ziņojumu un sniedz attiecīgu informāciju salīdzināšanas vajadzībām attiecīgajā
Eiropas portālā
10. Pēc pielīdzināšanas procesa visos jaunizdotajos dokumentos saistībā ar kvalifikācijām, kas ir NKI daļa
(piemēram, apliecībās, diplomos, apliecību pielikumos, diplomu pielikumos), un/vai kompetento
iestāžu izsniegto kvalifikāciju reģistros ar NKI būtu jāietver skaidra atsauce uz attiecīgo EKI līmeni

2010 - 2018

LKI izveide
I. fāze (2009-2011) – LKI izveidošana un pielīdzināšana
EKI mūžizglītībai un EAIT ietvarstruktūrai
–
–
–
–

IZM darba grupa
LKI līmeņu aprakstu veidošana
LKI pielīdzināšanas EKI apspriešana
Pašvērtējuma ziņojums (2011, 2012)

II. fāze (2013-2017) – LKI pārskatīšana un
nostiprināšana ar grozījumiem normatīvajos aktos

LKI nostiprināšana normatīvajos aktos
• Grozījumi Izglītības likumā (2015.gada 18. jūnijā) – definē LKI,
raksturo LKI līmeņus un uzsver mācīšanās rezultātus
• Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (2015.gada 23. aprīlī) –
nosaka piecu PKL atbilstību LKI līmeņiem

• Jauni MK noteikumi «Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju» (2017.gada 13.jūnijā) – iepriekš MK noteikumi
Nr.990, 2.12.2008.
LKI līmeņu apraksti balstās mācīšanās rezultātos, izsakot tos trīs dimensijās:
 zināšanas (zināšanas un izpratne)
 prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)
 kompetences (analīze, sintēze un novērtēšana)

Izglītības likums, 81. pants.
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra
(1998., ar grozījumiem 2015.gada 18.jūnijā)
(1) 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
(2) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie
mācīšanās rezultāti. Katrā nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās
zināšanas, prasmes un kompetence
(3) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi ir šādi:
1) pirmais kvalifikācijas līmenis – spēja uzrādīt elementāras zināšanas un izmantot tās
elementāru praktisku uzdevumu veikšanai speciālista uzraudzībā
[..]
8) astotais kvalifikācijas līmenis – spēja uzrādīt plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes;
spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda
pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē
vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē; spēja patstāvīgi paaugstināt savu
zinātnisko kvalifikāciju un īstenot apjomīgus zinātniskus projektus; spēja, veicot
patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai
inovāciju uzdevumus

LKI līmeņu pārskatīšana
Diskusijas valstiskā un starptautiskā mērogā, pētījumi, ekspertu
ieteikumi

 Speciālās pamatizglītības kvalifikācijas – LKI 1.līmenis (iepriekš LKI 1. un
2. līmenis)
 Pamatizglītības kvalifikācijas – LKI 2. līmenis (iepriekš LKI 3. līmenis)
 Atestāts par arodizglītību – LKI 3. līmenis (iepriekš LKI 4.līmenis)
 LKI nebija iekļautas profesionālās kvalifikācijas apliecības (pašlaik LKI 2.4. līmenis)
 2018.gadā ieviesta jauna kvalifikācija – profesionālā doktora diploms
mākslās (LKI 8. līmenis)

Kvalifikācijas
Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas
skolēniem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem)
Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)
Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība,
studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi)
Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās
kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi)
Maģistra diploms
Profesionālā maģistra diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās
kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi)
Doktora diploms
Profesionālā doktora diploms mākslās
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LKI līmeņu norāde izglītības
dokumentos
Augstākā izglītība – Ministru kabineta noteikumi Nr.202
«Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību
apliecinošus dokumentus» (2013.gada 16. aprīlī) – no
2013.gada

Profesionālā izglītība – Ministru kabineta noteikumi Nr.451
«Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas
profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši
dokumenti» (2005., ar grozījumiem 2016.gada 5. aprīlī) – no
2017.gada

Latvijas kvalifikāciju datubāze
(izveidota 2016.gadā)

www.latvijaskvalifikacijas.lv
• ~ 2000 kvalifikācijas
• Kvalifikāciju mācīšanās rezultāti
• Atsauce uz LKI/EKI līmeņiem
• Savienota ar Eiropas portāliem (PLOTEUS/LOQ
un ESCO)

Citas izmaiņas izglītībā kopš 2011.gada
• Pirms Boloņas kvalifikāciju pielīdzināšana Boloņas procesa
kvalifikācijām
• Terminoloģijas attīstība LKI ietekmē
• Kredītpunktu sistēmu attīstība

• Nozaru kvalifikāciju struktūru attīstība
• Uzlabojumi kvalitātes novērtēšanas sistēmā profesionālajā
izglītībā
• Mainījusies kvalitātes novērtēšanas sistēma augstākajā izglītībā
(AIKA iekļaušana EQAR)

• Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana

Pašvērtējuma ziņojums «Neformālās un ikdienas
mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā» (2018)

AIC īstenotie pētījumi LKI kontekstā
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