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Latvijas atjaunotais pašvērtējuma 
ziņojums, 2018 

 

• Ziņojumā raksturota 
izglītības sistēmas un LKI 
attīstība kopš 2011.gada 

• Prezentēts Eiropas 
Komisijā 2019. gada 4. 
novembrī  



Profesors Mile Dželalija 
Splitas Universitāte, Horvātija 

Komentāri par ziņojumu: 

• sniedz visaptverošu Latvijas kvalifikāciju sistēmas aprakstu ar 
daudzām detaļām un ļoti pārskatāmā veidā 

• sniedz pietiekami daudz pierādījumu, informāciju, kritisko 
analīzi un komentārus, kas dod pārliecību par LKI atbilstību EKI 
un EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras 

• parāda pūles, ko kopš pirmā ziņojuma 2012. gadā ieguldījuši 
attiecīgu institūciju nacionālie eksperti un viņu partneri Latvijā 

• sagatavots saskaņā ar EKI konsultatīvās grupas vadlīnijām par 
atsauces ziņojumu atjaunināšanu 

• ietver noderīgu informāciju, ko varētu izmantot kā vadlīnijas 
daudzām citām valstīm 



Horacy Dębowski, Centrālā eksaminācijas padome 

Katarzyna Trawińska-Konador, Izglītības 

pētniecības institūts, Polija 

Komentāri par ziņojumu: 

• ziņojumā pārskatāmi un skaidri aprakstīti pielīdzināšanas procesa 
posmi  

• kopš pielīdzināšanas procesa sākuma, t.i., kopš 2009. gada, LKI 
arvien vairāk tiek izmantota kā instruments, lai uzsāktu izmaiņas 
Latvijas kvalifikāciju sistēmas integrācijā un saskaņotībā 

• visi EKI kritēriji ir izpildīti  

• ziņojumā skaidri un adekvāti apskatīti 10 kritēriji un sniegta 
pārliecība par Latvijas kvalifikāciju sistēmas saskaņošanu ar EKI 
principiem 

• Ziņojumā aprakstīta arī  pielīdzināšana EAIT kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai saskaņā ar Boloņas pašnovērtējuma kritērijiem 



Slava Pevec Grm, CEDEFOP 

Komentāri par ziņojumu: 

• pilnībā ņemts vērā 2017. gada EKI ieteikums, labi strukturēts, 
pārredzams, īss un visaptverošs 

• apskatīti galvenie jautājumi un komentāri, ko EKI konsultatīvā 
grupa izvirzījusi 2011. gada ziņojumam, jo īpaši attiecībā uz 4. 
kritēriju un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 
kvalifikāciju iekļaušanu  LKI 1.-4. līmenī 

• atsevišķi ziņojumā minētie jautājumi interesē plašāku EKI 
kopienu: starptautisko kvalifikāciju klasifikācija, sasniedzamo 
un sasniegto mācīšanās rezultātu relatīvā nozīme kvalifikāciju 
klasifikācijā, ārvalstu akreditācijas vērtēšana  



Ārvalstu kolēģu jautājumi 

• Atsauces uz LKI līmeni atspoguļojums vispārējās 
izglītības dokumentos 

• Terminoloģija 

• Amatu meistara kvalifikācijas iekļaušana LKI 

• Vai Latvijas atvērs LKI citām kvalifikācijām 

• Vairāku līmeņu juridiskais ietvars 

• Nozaru kvalifikāciju struktūru sasaiste ar LKI 



EKI konsultatīvās grupas darba 
virzieni 2020-2021 

A. Pielīdzināšana 

B. EKI līmeņi izglītības dokumentus un NKI datu 
bāzēs / reģistros + norādes par saziņu 

C. Kvalifikācijas ārpus formālās izglītības 

D. Mācīšanās rezultāti – uzticības stiprināšana un 
reformu atbalstīšana 

E. Starptautiskās kvalifikācijas 

F. Trešo valstu nacionālās un reģionālās kvalifikāciju 
ietvarstruktūras 



ESCO portāls 
Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju portāls 

• Komisija strādā pie prasmju struktūras (hierarhijas) 
ESCO prasmju pīlāram, kas paplašinās un uzlabos 
pašreizējo ESCO meklētājprogrammu arī pie ESCO 
transversālajām prasmēm, lai pilnveidotu un 
paplašinātu tās  

• Pēc diskusijām februāra kopīgajā EKI konsultatīvās 
grupas un ESCO  sanāksmē Komisija mēģina sasaistīt 
kvalifikāciju mācīšanās rezultātus ar ESCO 
prasmēm  

https://ec.europa.eu/esco 

https://ec.europa.eu/esco/


Jaunā Europass tiešsaistes platforma 

Turpinās darbs pie platformas dizaina un izveides, 
ieskaitot platformas izkārtojumu 

Turpinās tehniskais darbs, lai izveidotu: 

• saites ar kvalifikāciju datu reģistru (QDR), lai 
atbalstītu kvalifikāciju meklēšanu 

• saiknes ar EURES, lai atbalstītu darba meklēšanu,  

 

Mācību iespēju un kvalifikāciju Eiropas portāla (LOQ) 
integrēšana jaunajā platformā 



Informācijas nodrošināšana jaunajā 
Europass platformā 

• mācību iespējas 

• kvalifikācijas un kvalifikāciju ietvarstruktūras vai 
sistēmas 

• neformālās un ikdienas izglītības atzīšanas iespējas 

• atzīšanas prakse un attiecīgie tiesību akti dažādās 
valstīs, ieskaitot trešās valstis 

• pakalpojumi, kas piedāvā norādes starpvalstu 
mācību mobilitātei un karjeras vadībai 
 



Paldies par uzmanību! 


