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Kvalifikācija (1/2)

 Kvalificēts: kompetents, piemērots vai sasniedzis prasības noteiktam amatam vai uzdevumam

 Kvalifikācija: 1. a) kvalificēšanās process, b) kvalifikācijas nosacījums; 2. jebkura īpašība, 
sasniegums vai spēja, kas personu padara piemērotu noteiktam amatam vai uzdevumam 
(Bergan, 2007)



Kvalifikācija (2/2)
 Kvalifikācija ir izglītības dokuments (piemēram, apliecība vai diploms), kas tiek izsniegts kā 
rezultāts novērtēšanai un atzīšanai, kuru veic kompetentā iestāde. Izglītības dokuments 
apliecina, ka persona ir sasniegusi attiecīgās programmas noteiktos mācīšanās rezultātus. Šos 
mācīšanās rezultātus var sasniegt formālās, neformālās vai ikdienas mācīšanās vidē (Eiropas 
Savienības Padome, 2017).

 Kvalifikācija ir formāls rezultāts (sertifikāts, diploms vai tituls), kuru attiecīgā iestāde izsniedz 
mācīšanās rezultātu novērtēšanas rezultātā (Cedefop, 2014).

 Kvalifikācija ir oficiāls vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultāts, t.i., dokumentāli apstiprināts 
novērtējums, ko iegūst, kad kompetenta iestāde konstatē, ka persona ir sasniegusi mācīšanās 
rezultātus atbilstoši iepriekš noteiktiem standartiem (AIC, 2016).



Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)
 EKI tika izveidota 2008.gadā

 Izveidots ar mērķi padarīt kvalifikācijas caurspīdīgākas un saprotamākas dažādās valstīs un 
sistēmās

 Ieteikums par EKI izveidi aicina citām valstīm izveidot savas nacionālās kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (NKI) un tās pielīdzināt EKI

 Sastāv no 8 līmeņiem (no pamata līdz augstākajiem) un ietver visus izglītības veidus 
(profesionālā, vispārējā un akadēmiskā izglītība), visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā un 
augstākā izglītība, tālākizglītība), kā arī visas izglītības formas (formālā, neformālā, ikdienas 
izglītība)

 8 līmeņu sistēma ir definēta mācīšanās rezultātos, kas ir izteikti kā:
 Zināšanas

 Prasmes

 Atbildība un autonomija



Piemērs EKI līmeņu aprakstiem (4. un 5. līmenis)

Līmenis Zināšanas Prasmes Atbildība un autonomija

4. līmenis

4. Līmenis un tam atbilstošie mācīšanās 

rezultāti:

faktu un teorētiskas zināšanas plašā 

darba vai studiju jomas izpratnē

noteikts kognitīvu un praktisku prasmju 

apjoms, kas nepieciešams, lai rastu 

risinājumus konkrētām darba vai studiju 

jomas problēmām

patstāvīgi organizēt darbu atbilstīgi darba 

vai mācību pamatnostādnēm, kas parasti 

ir paredzamas, bet var arī mainīties

uzraudzīt citu cilvēku ikdienas darbu, 

uzņemoties zināmu atbildību par darba 

vai mācību izvērtēšanu un uzlabošanu

5. līmenis

5. Līmenis un tam atbilstošie mācīšanās 

rezultāti:

aptverošas, specializētas faktu un 

teorētiskas zināšanas darba vai studiju 

jomā un šo zināšanu robežu apzināšanās

visaptverošs tādu kognitīvu un praktisku 

prasmju kopums, kas nepieciešams, lai 

rastu radošus risinājumus abstraktām 

problēmām

veikt vadību un uzraudzību saistībā ar 

tādām darba vai/un mācību aktivitātēm, 

kur iespējamas neprognozējamas 

pārmaiņas pārskatīt un pilnveidot savu un 

citu personu sniegumu



Avots: Eiropas Komisija, 2019



Eiropas valstis, kurām ir izveidotas NKS

Albānija

Austrija

Beļģija

Bosnija un 
Hercegovina Bulgārija

Horvātija

Kipra

Čehija

Dānija

Igaunija

Somija

Francija

Vācija

Grieķija

Slovākija

Ungārija

Islande

Itālija
Kosova

Latvija

Šveice
Lihtenšteina

Lietuva

Luksemburga

Malta

Melnkalne

Nīderlande

Ziemeļmaķedonija

Norvēģija

Polija

Portugāle

Rumānija

Serbija

Zviedrija

Turcija

Lielbritānija

Īrija

Slovēnija

39 valstīs ir ieviesta NKI, 35 no tām savu NKI ir pielīdzinājušas EKI



Video par LKI (latviešu valodā)



Video par LKI (angļu valodā)



Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūra (LKI)

 LKI ieviesta 2010.gadā

 LKI ir pielīdzināta EKI

 Tāpat kā EKI, tā sastāv no 8 
līmeņiem

 Katram no līmeņiem ir noteikti 
līmeņu aprasti, kas nosaka katram 
līmenim atbilstošās zināšanas, 
prasmes un kompetences

LKI izveides un attīstības shēma



Latvijas formālās izglītības dokumenti un LKI līmenis
Izglītības dokumenti (kvalifikācijas) LKI līmenis

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem 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 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

Profesionālā doktora diploms mākslās
8.



LKI atbilstība EKI, EAIT un PKL līmeņiem

Avots: VIAA, 2015



LKI līmenis izglītības dokumentos
Profesionālās izglītības dokumentos kopš 
2017.gada papildus PKL norāda LKI līmeni

Augstākās izglītības dokumentu pielikumos kopš 
2013.gada norāda LKI, EKI vai EAIT kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni

MK noteikumi Nr. 202: „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”MK noteikumi Nr. 451: „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju 
apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti”

Diploma par profesionālo vidējo izglītību parauga 3. lpp

Notiek diskusijas par LKI norādi vispārējās izglītības dokumentos



Pētījums: „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
nozīme izglītībā un darba tirgū”

Veiktas intervijas un anketēšana starp:

 Vispārējo un profesionālo skolu direktoriem, vietniekiem, skolotājiem

 Studiju programmu direktoriem

 Darba devējiem

 Plašāku sabiedrību

Pētījuma mērķis ir:

 Noskaidrot cik LKI ir atpazīstama izglītībā un darba tirgū

 Noskaidrot, kurās jomās ir vērojama vislielākā LKI ietekme

Pētījuma bāze:
Anketēšana:
 VII: 539
 PII: 238
 AII: 221
 DD: 75
 Sab.: 107
Intervijas: 4
Kopā: 1238



Respondentu izpratne par vārdu 
„kvalifikācija” (%)
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Informētība par LKI starp respondentu 
grupām (%) 
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Jomas, kurās saskatāma 
vislielākā LKI ietekme (%) 

Vispārējā izglītība Ārvalstu diplomu un kvalifikāciju atzīšana 42.8

Profesionālā izglītība Profesiju standartu veidošana 43.9

Augstākā izglītība Izglītības programmu veidošana 63.6

Darba devēji Izglītības programmu veidošana 54.3

Sabiedrība Ārvalstu diplomu un kvalifikāciju atzīšana 50



LKI atpazīstamība pa Latvijas reģioniem (%)
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Kā respondenti uzzināja par LKI? (%)
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kā respondenti 
uzzināja par LKI:
 Normatīvie akti
 Darbā no 

kolēģiem
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materiāli



Publikācijas

http://www.nki-latvija.lv/publikacijas



Paldies par uzmanību!
Kontakti:

Akadēmiskās informācijas centrs

Dzirnavu iela 16, Rīga

E-pasts: nkp@aic.lv

Tel.: 67210166, 67251145

mailto:nkp@aic.lv

