
Latvijas kvalifikāciju 
datubāzes uzlabojumi un 

attīstība 

 

Jana Ādmine 
 

Projektu eksperte 
Akadēmiskās informācijas centrs 

 

 

Darba seminārs «Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras kontekstā», 07.11.2019. 



LKD šī gada laikā ir veikti uzlabojumi divos virzienos: 
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Latvijas kvalifikāciju datubāzes uzlabojumi 

Administrēšanas 
daļā 

Vietnē 
www.latvijaskvalifikacijas.lv 



 
statistika 

kvalifikāciju salīdzināšana 

kvalifikācijas apraksta papildinājumi 

  lietojamības risinājumi 
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Vietnes vizuālie un funkcionālie uzlabojumi 



 

 statistika – interaktīva informācija par LKD iekļautajām 
kvalifikācijām, lai lietotājam sniegtu vizuālu pārskatu par 
kvalifikāciju datiem 
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Vizuālie un funkcionālie uzlabojumi I 
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Vizuālie un funkcionālie uzlabojumi I 



Statistika par kvalifikācijām šādās dimensijās: 

 EKI/LKI līmenis 

 Izsniedzējiestādes tips 

 Izsniedzējiestādes skaits 

 ISCED tematiskā joma 

 Kvalifikācijas izglītības pakāpe 

 Nozaru kvalifikāciju struktūra 

 Aktivitāte 

 Mācīšanās ilgums 
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Statistikas kategorijas  



Statistika 
Kvalifikāciju skaits pa nozaru kvalifikāciju struktūrām Kvalifikāciju skaits pa statusiem 
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 statistika 

kvalifikāciju salīdzināšana – funkcija, kas nodrošina iespēju 
uz ekrāna salīdzināt divu kvalifikāciju aprakstus 
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Vizuālie un funkcionālie uzlabojumi II 



 

 Salīdzināt iespējams divas kvalifikācijas 

 

 Salīdzināt var: 
• izvēloties kvalifikācijas no kvalifikāciju saraksta 

• atverot abu kvalifikāciju aprakstus 
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Kvalifikāciju salīdzināšana 
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Kvalifikāciju salīdzināšana 
Salīdzināšanas atlases skats Salīdzināšanas skats 



 

 statistika 

 kvalifikāciju salīdzināšana 

papildinājumi kvalifikācijas aprakstā – lai sniegtu 
vispusīgāku informāciju par kvalifikāciju un stiprinātu saiknes 
ar citām datu sistēmām 
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Vizuālie un funkcionālie uzlabojumi III 



NKS sadaļa ietver: 

 profesijas būtības aprakstu 

 ar konkrēto kvalifikāciju saistītās kvalifikācijas, vai 
kvalifikācijas specializācijas no NKS 

 saiti uz NKS līmeņu aprakstu 
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Papildinājumi kvalifikācijas ierakstā 

Informācija par nozaru kvalifikāciju struktūrām (NKS) 
Lai uzskatāmi parādītu saikni starp LKI un NKS, kā arī profesionālo kvalifikāciju 

kontekstu sektorā 



 Izsniedzējiestāžu saraksts papildināts ar kategoriju 
«reorganizētās/likvidētās» izsniedzējiestādes 
 

 Kvalifikācijas ierakstā iekļauti atslēgvārdi, pēc 
kuriem notiek līdzīgo kvalifikāciju grupēšana 
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Papildinājumi kvalifikācijas ierakstā 



 

 statistika 

 kvalifikāciju salīdzināšana 

 kvalifikācijas apraksta papildinājumi 

 lietojamības risinājumi – funkcionāli uzlabojumi, lai padarītu 
LKD vieglāk izmantojamu un atvieglotu lietotāju darbu ar 
datiem 
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Vizuālie un funkcionālie uzlabojumi IV 



 Pielāgota saglabāšanas un drukāšanas iespēja 
• statistikas grafiki 
•kvalifikācijas ieraksts 

 
Datubāzes datu automātiska atjaunošanās XML  

un CSV formātos lietotājiem lejupielādei 
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Lietojamības risinājumi 



LKD sasaiste ar ESCO 

Qualification 
Metadata 
Schema (QMS) 
formāta 
izstrāde 

Datu atjaunošana 
1) Mācīšanās 
rezultāti no 
jaunajiem profesiju 
standartiem 

2) Automātisks VIIS 
kvalifikāciju datu 
imports 

3) Vietnes saturs 

Datu papildināšana 

1) NKS 

2) Atslēgvārdi 
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LKD uzlabojumu pārskats 



www.latvijaskvalifikacijas.lv 
www.lkd.lv 

Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, 

Rīga 

kvalifikacijas@aic.lv +371 67251162 


