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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) 

Unikāla informācijas sistēma, kurā apkopota 
informācija par Latvijā iegūstamām kvalifikācijam 

astoņos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos 
  

Pieņemta ekspluatācijā 2016.gadā 

Izveidota ar Eiropas Komisijas ERASMUS+ programmas atbalstu 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Datu avoti 

• Normatīvais regulējums 

• Valsts izglītības informācijas 

sistēma 

• Augstākās izglītības iestādes 

• Valsts izglītības satura centrs 

• Studiju virzienu reģistrs 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Datu nodošana 

Datubāzes angļu valodas saturs  ir 

sasaistīts ar: 

• Eiropas Komisijas izglītības un 

kvalifikāciju portālu – LOQ/PLOTEUS  

• Eiropas prasmju, kompetenču, 

kvalifikāciju un profesiju portālu 

(ESCO) 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Dati 
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EKI/LKI

Kvalifikācijas pa EKI/LKI līmeņiem 

1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis 4. līmenis
5. līmenis 6. līmenis 7. līmenis 8. līmenis

Šobrīd LKD iekļauta 
informācija par 2033 
kvalifikācijām: 

• Mācīšanās rezultāti 

• Līmenis 

• Joma, pakāpe, veids 

• Ieguves nosacījumi 

• Izsniedzējiestādes 

• Nozaru kvalifikāciju 

struktūra 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Dati 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Pētījumi par LKD 

    LKD – novērtējums un uztveramība mērķa grupā 

Mērķis: izzināt LKD satura novērtējumu un uztveramību mērķauditorijā 

Datu vākšanas metode: fokusa grupas diskusija 

Mērķa grupa: izglītības speciālisti, mācību spēki, politikas veidotāji 
izglītības jomā, personālatlases un karjeras speciālisti 

Dalībnieku skaits: 5 

2016. gads 

2019. gads   LKD – atpazīstamība un pielietojums Latvijā 

Mērķis: izpētīt kā un kādam nolūkam LKD tiek lietota Latvijas izglītības 
politikas veidotāju, ieviesēju un viņu sociālo partneru vidē 

Datu vākšanas metodes: tiešsaistes aptauja, fokusa grupas diskusija 

Mērķa grupa: politikas veidotāji, ieviesēji un viņu sociālie partneri 

Dalībnieku skaits: 99 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD – novērtējums un uztveramība mērķa grupā 
 

      Pētījuma uzdevums: 

⮚ Pētnieciskas diskusijas ietvaros apspriest un izvērtēt jaunu internetā 
pieejamu datubāzi par Latvijā iegūstamajām kvalifikācijām 

2016.gada pētījums – īsumā 

  Secinājums: 

⮚ Primāri datubāzes tiešā mērķauditorija ir izglītības jomā strādājošie, 
darba uzdevumu veikšanai, bet tā varētu būt noderīga arī mācību 
iespēju meklētājiem 

  Ierosinājumi: 

⮚ Vizuāli un tehniski ierosinājumi LKD informācijas uztveramības 
uzlabošanai 

⮚ LKD atpazīstamības veicināšana mērķa grupā un ārpus tās 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamība un 
pielietojums Latvijā 

  Pētījuma uzdevumi: 

⮚ Izpētīt, kā un kādam mērķim mērķauditorija izmanto LKD 

⮚ Apzināt LKD satura lietderību mērķauditorijas lietošanas vajadzībām 

⮚ Noskaidrot Latvijas izglītības politikas veidotāju, ieviesēju, īstenotāju un sociālo 
partneru viedokli par esošajiem un iespējamajiem LKD izmantošanas mērķiem  

Tiešsaistes anketēšanas uzdevums: 

⮚ Iegūt kvantitatīvus datus, kas sniegtu vispārīgu ieskatu par LKD pielietojumu, 
atpazīstamību un LKD sadaļu lietošanas paradumiem mērķa grupā 

 
Fokusa grupas diskusijas uzdevums: 

⮚ Iegūt kvalitatīvus datus par LKD pielietojumu, atpazīstamību un LKD lietošanas 
paradumiem mērķa grupā, vienlaikus precizēt tiešsaistes anketas laikā iegūtajos datos 
konstatētās neskaidrības 

2019.gada pētījums 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Tiešsaistes anketa 
Uzaicinājums piedalīties aptaujā tika nosūtīts 227 adresātiem 

Iestādes nosaukums Respondentu 
skaits 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) 14 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 13 
Izglītības iestāde 11 
Valsts pārvaldes/pašvaldības iestāde (nav precizēts) 9 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 7 
Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) 6 
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) 4 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 4 
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 3 
Arodbiedrība (nav precizēts) 3 
Latvijas Jūras administrācija 2 
Augstākās izglītības padome (AIP) 1 
Ekonomikas Ministrija (EM) 1 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 1 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) 1 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija 1 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 1 
Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija (LNMA) 1 
Nav norādīta pārstāvētā institūcija 7 

Kopā:  90 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Atpazīstamība un pielietojums 

91% aptaujāto ir informēti par LKD  9% par LKD dzirdēja pirmo reizi 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Izglītības kvalifikācija – informācijas avoti 

Biežāk izmantotie: Retāk izmantotie: 
Izglītības jomu regulējošie 

normatīvie akti (43%) 

Nacionālā izglītības iespēju datubāze  
(14%) 

Valsts izglītības satura centrs 
mājaslapa  

(40%) 

Eiropas Komisijas mājaslapa  
(13%) 

Akadēmiskās informācijas centra 
mājaslapa (39%) 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapa (10%) 

Latvijas kvalifikāciju datubāzes 
mājaslapa (33%) 

Cits  
(3%) 

Respondenti meklē informāciju par kvalifikācijām: 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Atpazīstamība un pielietojums 

No 42 respondentiem, kas neizmanto,     67% varētu LKD izmantot nākotnē 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD nepieciešamība un vērtējums 

83% aptaujāto LKD vērtēja kā nepieciešamu  

17% aptaujāto norāda, ka LKD viņu darbā drīzāk nav nepieciešama 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD mājaslapas sadaļu lietojums  

«Jēdzieni» – 48% 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD mājaslapas sadaļu lietojums  

«Meklēt kvalifikāciju» – 48%  
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD mājaslapas sadaļu lietojums  

«Par datubāzi» – 77% 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD mājaslapas sadaļu lietojums  

«Izglītības sistēma» – 94%    
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Aptaujā iegūtie ieteikumi LKD 
pilnveidei 
Respondenti snieguši daudzveidīgus ieteikumus, kurus var sagrupēt 
sekojošās grupās: 

⮚ lietotāja ērtībai – labāks meklētājs, skaidrojumi, ērtāka un ātrāka 
piekļuve, vienkāršāks/citāds izkārtojums, struktūra, ērtāka sagrupēšanas 
iespēja, datubāzu savietojamība 

⮚ satura papildināšanai – salīdzinājuma tabulas, kurās būtu gan LKI, gan 
PK līmeņi, kvalifikāciju salīdzināšanas rīks, iespēja redzēt visas 
kvalifikācijas, tai skaitā tās, kurām šobrīd nav izglītības iespēju, saites uz 
papildu informāciju 

⮚ vispārīgi datubāzes kvalitātes uzlabošanai – atsauces par informācijas 
un tulkojuma avotiem, normatīvajā regulējumā esošo aprakstu 
vienādošana, visās sadaļās iekļauta informācija par tās atjaunošanas 
datumu  
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Fokusa grupas diskusija 

Fokusa grupas diskusijas pamatmērķis: precizēt tiešsaistes 

anketēšanas rezultātā iegūtos rezultātus 

 

Grupas dalībnieki: 

o 3 augstākās izglītības iestāžu pārstāvji 

o 2 Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji 

o 2 Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji 

o 1 Valsts izglītības satura centra pārstāvis 

o 1 Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis  
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD mērķagrupa un lietojums 

Fokusa grupas dalībnieku skatījumā: 

➢ LKD saturs vairāk atbilst izglītības jomas pārstāvjiem 

➢ LKD saturu izglītības jomas pārstāvji izmanto: 
○ Mācību programmu veidošanai/konsolidācijai 
○ Plānoto studiju rezultātu analīzei un ieskatam citu augstskolu studiju 

programmu sasniedzamajos rezultātos 
○ Profesiju standartu izstrādei un profesionālo studiju programmu saskaņošanas 

procesā 
○ Kvalifikāciju pielīdzināšanai 
○ Sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par kvalifikācijām Eiropā un 

starptautisku organizāciju informēšanai par Latvijas kvalifikāciju sistēmu 

 

  «Tomēr šādu datubāzu iespējas ir daudz plašākas, nekā viņu patlaban lieto, tai 
skaitā darba devēju [iesaisti] varētu paplašināt, tai skaitā arī tehniķiem 

pētniecībai, bet tad ar to arī ir jāstrādā, jāattīsta. Konkrēta mērķauditorija ir 
vajadzīga...» 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD nepieciešamība un vērtējums 1 

Fokusa grupas dalībnieki atzīst, ka: 

➢eksperti, kas LKD lieto regulāri, vērtējami kā visai lojāli, un viņi 
turpinās izmantot datubāzi līdzās visiem pārējiem Latvijas un 
starptautiskiem informācijas resursiem, jo tās saturs ir nepieciešams 
profesionālajā darbā 

➢ labprāt LKD ieteiktu arī citiem, jo īpaši – izglītības jomas ekspertiem 
 

«Ja cilvēkam ir konkrēts mērķis atrast izglītības kvalifikāciju, ar to saistīto 
informāciju, protams, kur tad citur lai vēršas. Ja nav konkrēta mērķa, ja vajag 
kaut ko uzzināt par Latvijas izglītības sistēmu, tad es nezinu, vai sāktu ar šo...» 



2
3 

Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD nepieciešamība un vērtējums 2 

Fokusa grupas dalībnieki identificē vairākus aspektus, kas LKD 
atšķir no citiem informācijas avotiem par kvalifikācijām: 

➢ informācijas tulkojums angļu valodā 

➢ izglītības sistēmu regulējošie normatīvie akti kvalifikāciju kontekstā 

➢ ietvertā informācija ir precīzāk strukturēta un uzskatāmāka nekā 
citos informācijas avotos 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) LKD sadaļu vērtējums 

• FGD dalībnieki kopumā pozitīvi vērtē vietnes sadaļu lakoniskums, 
profesionālas terminoloģijas lietojumu 

• Nepilnības un ieteikumi sadaļu pilnveidei: 

 

  Meklēt kvalifikāciju 
➢ elastīgāks meklētājs 
➢ visām kvalifikācijām nav izvērsta informācija 
➢ hipersaites uz izglītības iestādēm nav tieši uz 

noteikto kvalifikāciju  

Jēdzieni 
➢ nav norādīts jēdziena definējuma avots 
➢ skaidri noteikt jēdzienu atlases kritērijus 

 

Saites 
➢ 8 no 9 dalībniekiem novērtē atzinīgi 
➢ viens norāda – lietderīgāk būtu iekļaut 

integrētu shēmu par visām Eiropas 
kvalifikāciju datubāzēm 

Notikumi 
➢ nav lietderīga lietotājiem 
➢ jomai atbilstošu, mērķtiecīgi atlasītu 

jaunāko informāciju 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Fokusa grupas dalībnieku ieteikumi pilnveidei 

➢Iekļaut interaktīvu infografiku, kas ilustrē LKD saistību ar 
citām eksistējošām datubāzēm  

➢Akcentēt tās piederību valsts institūcijām 

➢Izveidot LKD iekšējās struktūras infografiku labākai datubāzes 
sistēmas izpratnei 

➢Pievienot prasmju un zināšanu salīdzināšanas rīku 

➢Pievienot Latvijas izglītības sistēmas shēmu 

➢Iekļaut statistikas dimensiju 

➢Padarīt saziņu ar LKD administratoriem vieglāku 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Pētnieku secinājumi 1 

➢LKD atpazīstamība būtu jāveicina arī tās tiešajā mērķauditorijā – 
izglītības jomas ekspertu vidū, jo daļa mērķauditorijas atzinuši, ka 
LKD nav izmantojuši nezināšanas dēļ 

 

➢Regulārie LKD lietotāji atzinuši, ka sākotnēji bijis nepieciešams 
laiks, lai iepazītu LKD un varētu to pilnvērtīgi lietot. Šobrīd viņi ir 
visai lojāli, gatavi labprāt rekomendēt datubāzi citiem 

 

➢Pētījuma rezultāti nesniedz viennozīmīgu atbildi jautājumam, vai ir 
jāpaplašina LKD tiešā mērķauditorija. Profesionālās leksikas 
mazināšana, vieglāka valoda un vienkāršotāks saturs varētu 
paplašināt LKD lietošanas mērķauditoriju 
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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) Pētnieku secinājumi 2 

➢Šobrīd LKD vizuālais noformējums ir lakonisks, tomēr tas vizuāli 
skaidri neparāda LKD piederību Latvijas valsts izglītības 
informācijas telpai 

 

➢Nepieciešams pilnveidot LKD saturu, piemēram, lai arī sadaļu 
“Jēdzieni”, aptaujas respondenti vērtējuši kā ļoti noderīgu, 
atsevišķi FGD dalībnieki norādījuši uz nepieciešamību pilnveidot tās 
saturu. Tā arī FGD dalībnieki uzskatījuši, ka šobrīd LKD nesatur 
pietiekoši daudz izglītības sistēmu raksturojošas konteksta 
informācijas  

 

➢Kā aptaujā, tā FGD iegūtie dati liecina, ka pastāv problēma ar 
profesiju/kvalifikāciju nosaukumu tulkojumu salāgošanu starp 
dažādiem informācijas avotiem   

 



www.latvijaskvalifikacijas.lv 
www.lkd.lv 

Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, 

Rīga 

kvalifikacijas@aic.lv +371 67251162 


