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Kas ir EKI? 

Kopēja Eiropas kvalifikāciju 
klasificēšanas sistēma, kas dod iespēju 
salīdzināt valstu kvalifikāciju sistēmas. 
 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2008.gada 
23.aprīlis) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu 
mūžizglītībai. 



Kvalifikācija 

• Kvalifikācija - oficiāls vērtēšanas un atzīšanas procesa 
rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta iestāde konstatē, ka 
persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstoši iepriekš 
noteiktiem standartiem.  

• Mācīšanās rezultāti - formulējumi (descriptors) par to, ko 
mācību procesā iesaistītais zina (zināšanas), izprot (prasmes) 
un spēj darīt (kompetences) pēc attiecīgu mācību pabeigšanas, 
un tie ir definēti zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē.  



Uzdevumi I 

2010.gadā valsts kvalifikāciju sistēmas piesaistīt Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūrai, tostarp pārredzami norādīt 
kvalifikācijas līmeņu atbilstību II pielikumā noteiktajiem 
līmeņiem un vajadzības gadījumā izveidot valsts kvalifikāciju 
ietvarstruktūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem  un praksi; 

Izveidota Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: 
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Izglītības dokumenti (kvalifikācijas) 

  

 LKI līmenis 

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas 

izglītojamajiem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem) 

1. 

Apliecība par vispārējo pamatizglītību 

Apliecība par profesionālo pamatizglītību 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē) 

2. 

Atestāts par arodizglītību 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē) 

3. 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

Diploms par profesionālo vidējo izglītību                

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē) 

4. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas 

izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi) 

5. 

Bakalaura diploms 

Profesionālā bakalaura diploms 

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās 

kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi) 

6. 

Maģistra diploms 

Profesionālā maģistra diploms 

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās 

kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi) 

7. 

Doktora diploms 8. 



LKI un EKI Latvijas normatīvajos aktos 

 
•  Izglītības likums 

•  Profesionālās izglītības likums 

•  Augstskolu likums 

•  Ministru kabineta noteikumi Nr.990  Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju  

•  Ministru kabineta noteikumi Nr.202  Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko 
izglītību apliecinošus dokumentus 

•  Ministru kabineta noteikumi Nr.240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu 

• Ministru kabineta noteikumi Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu  

• 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 

• Ministru kabineta noteikumi Nr.633 Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas 
prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju 
struktūras izstrādes kārtība 
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Uzdevumi II 

Noteikt atbilstīgus pasākumus, lai līdz 2012.gadam visās 
jaunajās kompetento iestāžu izsniegtajās kvalifikācijas 
apliecībās, diplomos un «Europass» dokumentos, izmantojot 
attiecīgās valsts kvalifikācijas sistēmas, būtu skaidri norādīta 
atsauce uz atbilstīgo Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmeni; 

 

Absolventi LKI līmeni var ieraudzīt savā izglītības dokumentā: 

- Augstākās izglītības iestāžu absolventi diplomu pielikumos no 
2013.gada; 

- Profesionālās izglītības iestāžu absolventi diplomos, atestātos 
vai apliecībās no 2017.gada. 



Uzdevumi III 

Definējot un aprakstot kvalifikācijas, izmantot pieeju, kas 
balstīta uz mācīšanās rezultātiem, un veicināt neformālās 
izglītības un ikdienas mācīšanās atzīšanu saskaņā ar kopējiem 
Eiropas principiem.  

 

 

LKI līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās 
rezultāti. Katrā nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam 
līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences. 



Kā? 





Ko mēs varam iegūt? 

• Kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešana uzlabo Latvijas izglītības 
kvalifikāciju starptautisko salīdzināmību; 

• Kvalifikāciju ietvarstruktūra palīdz darba devējam veiksmīgāk 
izprast izglītības procesu un tā rezultātus; 

• Izglītības guvējam veidojas lielāka skaidrība par studiju 
procesu, ja ir formulēti iegūstamie mācīšanās rezultāti; 

• Kvalifikāciju ietvarstruktūra sniedz lielākas iespējas 
mūžizglītībai; 

•  Kvalifikāciju līmeņu apraksti noder izglītības iestādēm 
programmu veidošanā. 



NKP darbība 

www.nki-latvija.lv 





Paldies par uzmanību! 

 
 

 

 

 

 

Sarmīte Rutkovska 

AIC, Projektu departaments 


