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EKI izveide I
• 2004.gadā – uzsākts vienota atsauces instrumenta 

izveides process, lai veicinātu kvalifikāciju 
caurskatāmību un pārnesamību, kā arī atbalstītu 
mūžizglītību

• 2005.gada II. puse – Eiropas Komisija (EK) nodeva 
apspriešanai pirmo melnrakstu (8 līmeņu 
ietvarstruktūra, uz mācīšanās rezultātiem balstīti 
līmeņu apraksti)

• 2006.gada septembrī – dokuments apstiprināts kā 
EK priekšlikums



EKI izveide II

• Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums par 
Eiropas kvalifik āciju ietvarstrukt ūras 
izveidošanu m ūžizgl ītībai (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



EKI elementi
• 8 līmeņi

• Līmeņu apraksti balstīti uz mācīšanās rezult ātiem 
(zināšanas, prasmes un kompetences)

• Visaptveroša kvalifikāciju klasifikācija:

o Ietver visus izglītības veidus (profesionālā, vispārējā un 
akadēmiskā izglītība) 

o Ietver visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā un 
augstākā izglītība, tālākizglītība)

o Ietver visas izglītības formas (formālā, neformālā un 
ikdienas izglītība)

• Izglītības un kvalifikāciju tulkošanas r īks



Pārskats par NKI Eiropā



Līmeņu 
skaits

Līmeņu apraksti

Belgique/Belgie –
BEvl

8 Competence: knowledge, skills and context, autonomy, 
responsibility

Ceska Republika –
CZ

8
Profesionālām kvalifikācijām: kompetence, kas ietver 

zināšanas, prasmes un spēju tās apvienot (nav atsevišķi 
izdalīti elementi)

Danmark – DK 8 mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences

Deutschland – DE 8

2  categories  of  competence: professional competence
(knowledge and skills) and personal competence (social

competence and autonomy); 6.-8. līmenis -
papildus/alternatīvie līmeņu apraksti

Eesti – EE 8
learning outcomes: knowledge, skills, scope of 

responsibility and autonomy
(tie paši, kas EKI)

France – FR
8, 

kvalifikācijas 
no 3-8

profesionālās kvalifikācijas līmeņu apraksti

Croatia – HR 
8 (8.1, 8.2,

4.1, 4.2)
learning outcomes: knowledge, skills, associated

autonomy and responsibility

Ireland – IE 10
mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un 

kompetences
Italia – IT 8 mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences

1.



Līmeņu 
skaits

Līmeņu apraksti

Latvija – LV 8 mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences

Lithuania – LT 8
learning outcomes: complexity of activities performed,

autonomy of activities and  variability

Luxembourg – LU 8
learning outcomes: connaissances, aptitudes, attitudes / 
knowledge, aptitudes (ability to apply knowledge to the 

completion of tasks) and attitudes
Magyarország –
HU

8 knowledge, skills, attitudes, autonomy and responsibility

Malta – MT 8 mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences

Nederland – NL
8 (4. un 4.+ 

līmenis, 
"entry level")

learning outcomes: context, knowledge, skills, responsibility 
and independence

Österreich – AT 8 mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences

Polska – PL 8

learning outcomes: knowledge, skills and social competence
2 categories of level descriptors (degree of detail) – universal 

(first stage) and descriptors typical for different types of 
education (second stage)

Portugal – PT 8
mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences

(tie paši, kas EKI) + transverse subdomain (context)

Slovenija –SI 10 mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes un kompetences
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1.Iekļauto kvalifik āciju veids Aptvert ā izgl ītības pak āpe
Belgique/Belgie –
BEvl

1) recognised professional qualification (1-8) and 
2) recognised educational qualification (1-4, 6-8)

pamata, vidējā, augstākā
izglītība

Ceska Republika
– CZ

1) educational qualifications (1-4, 6-8)
2) vocational qualifications (1-8) – 2 nodalīti sektori

pamata, vidējā, augstākā, 
tālākizglītība (neformālā
izglītība – profesionālās

kvalifikācijas)

Danmark – DK

1) degrees (in HE), certificates (in other education 
sectors)(1-8) 

2) certificates for supplementary qualifications (in adult 
education) (1-5) – 2 nodalīti sektori

pamata, vidējā, augstākā, 
pieaugušo un tālākizglītība

Deutschland –
DE

plānots – visa veida kvalifikācijas
plānots – visu pakāpju

kvalifikācijas

Eesti – EE
1) general education qualifications, VET qualifications, HE

qualifications (1-8)
2) occupational qualifications (2-8) – 2 nodalīti sektori

pamata, vidējā, augstākā

France – FR

profesionālās kvalifikācijas:
1) piešķir ministrijas, 

2) piešķir mācību iestādes
3) piešķir nozaru orgnaizācijas

profesionālās kvalifikācijas 
(3-8)

Croatia – HR
1) full (nav 8.2)

2) partial (2,  3,  4,  5,  6  and  7,  in addition to the sublevel 
8.1)

Ireland – IE

1) large or «major» awards (16)
2) minor awards (partial completion of major award)

3) supplemental awards (additional to a major award)
4) special purpose awards (narrow or purpose-specific 

achievement)

pamata, vidējā, augstākā, 
pieaugušo un tālākizglītība

Italia – IT
vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības

kvalifikācijas
pamata, vidējā un augstākā



2.
Iekļauto kvalifik āciju veids Aptvert ā izgl ītības pak āpe

Latvija – LV vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības kvalifikācijas  
(formālā izglītība)

pamata, vidējā un augstākā

Lithuania – LT vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības kvalifikācijas  
(formālā izglītība)

pamata, vidējā un augstākā

Luxembourg –
LU

1) formālās kvalifikācijas sākotnēji iekļautas (t.sk. pieaugušo 
izglītības kvalifikācijas) 

2) neformālās izglītības mācību iestādes var pieteikt savu 
kvalifikāciju iekļaušanai NKI

pamata, vidējā un augstākā

Magyarország 
– HU

formālās kvalifikācijas (prof. izglītībā: full, add-on, partial VET 
qualifications)

pamata, vidējā un augstākā

Malta – MT formālās kvalifikācijas – 2 nodalīti sektori vispārējai un 
profesionālai izglītībai (1-5)

pamata, vidējā un augstākā

Nederland –
NL

1) regulated qualifications
2) «other» qualifications (pielīdzinās vēlāk pēc brīvprātības 

principa) 
Visi NKI līmeņi ir atvērti visu veidu kvalifikācijām

pamata, vidējā un augstākā, 
pieaugušo

Österreich –
AT

Iekļautas tikai «reference qualifications», lai varētu pielīdzināt 
pārējās:

Corridor 1: qualifications of the formal education system
Corridor 2: non-formally acquired qualifications (adult learning)

Corridor 3: learning outcomes of informal learning

pamata, vidējā un augstākā

Polska – PL
1) full qualifications (1-8)

2) partial qualifications (1-8) 
Plānots – specific qualifications

pamata, vidējā un augstākā

Portugal – PT visu veidu kvalifikācijas
pamata, vidējā, augstākā, 

tālākizglītība, neformālā izglītība

Slovenija –SI

1) educational qualifications – tied to formal education by levels 
2) national vocational qualifications – tied to the system of 

national vocational qualifications 
Plānots: supplementary qualifications – tied to the supplementing 

of abilities and competences 



Vidējā izgl ītība –
NKI l īmenis

1.cikls –
NKI l īmenis

2.cikls –
NKI l īmenis

3.cikls –
NKI l īmenis

Belgique/Belgie – BEvl 4 6 7 8

Ceska Republika – CZ 4
6 (vēl nav pabeigts 

pielīdzināt AI 
kvalifikācijas)

7 (vēl nav 
pabeigts 

pielīdzināt AI 
kvalifikācijas)

8 (vēl nav 
pabeigts 

pielīdzināt AI 
kvalifikācijas)

Danmark – DK 4 6 7 8

Deutschland – DE
nav panākta 

vienošanās (bija 
plānots 5)

nav panākta vienošanās 
nav panākta 
vienošanās 

nav panākta 
vienošanās 

Eesti – EE 4 6 7 8

France – FR n.a.
6 (certification de niveau 
2 – licence (bachelor))

7 (certification de 
niveau 1 –

master (masters))

8 (certification 
de niveau 1 

par formation 
continue –
doctorates)

Croatia – HR 4 6
7, 8.1 (partial 
qualification)

8.2

Ireland – IE 5 7, 8 9 10

Italia – IT 4 6 7 8
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Vidējā izgl ītība –
NKI l īmenis

1.cikls –
NKI l īmenis

2.cikls –
NKI l īmenis

3.cikls –
NKI l īmenis

Latvija – LV 4 6 7 8

Lithuania – LT 4
6 (t.sk. profesionālais
bakalaurs, kas Latvijā

tiek pielīdzināts koledžai)
7 8

Luxembourg – LU 4 6 7 8
Magyarország – HU 4 6 7 8

Malta – MT 4 6 7 8

Nederland – NL

4, 4+ (highest school 
leaving certificate –
plānoja ievietot 5. 

līmenī)

6 7 8

Österreich – AT n.a. 6 7 8

Polska – PL 4 6 7 8

Portugal – PT 3, 4 6 (Licenciatura degree) 7 8

Slovenija –SI 5 7 8 9, 10

2.
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