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Par Latvijas kvalifikāciju datubāzi

• Datubāzi izstrādā AIC Nacionālais koordinācijas punkts EKI sadarbībā 
ar Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, 
Valsts izglītības satura centru un Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

• Projekts: European Qualifications Framework National Qualifications
Databases 1/12/2014 – 30/11/2016

• Projekta uzdevums – izveidot nacionāla līmeņa kvalifikāciju datubāzi 
un savienot to ar EQF/Ploteus portālu: 
https://ec.europa.eu/ploteus/lv

https://ec.europa.eu/ploteus/lv




EQF National Qualifications Databases

1/12/2014 – 30/11/2016

Kvalifikāciju datubāzes izstrādes četri posmi:

• Situācijas izpēte datubāzes struktūras, satura un dizaina izveidei

• Risinājumu izstrāde datubāzes izstrādei

• Datubāzes izveide

• Datubāzes darbības un projekta kopīgo rezultātu izvērtējums



Latvijas Kvalifikāciju datubāze

• 2016. gada 15. aprīlī datubāze pieņemta izmēģinājuma ekspluatācijā

• Mājas lapas domēni:

• www.latvijaskvalifikacijas.lv

• www.lkd.lv

• www.latvianqualifications.lv

• www.lqf.lv

http://www.latvijaskvalifikacijas.lv/
http://www.lkd.lv/
http://www.latvianqualifications.lv/
http://www.lqf.lv/




Latvijas Kvalifikāciju datubāzes avoti

Valsts izglītības informācijas sistēma - www.viis.lv:

• Vispārējā izglītība

• Profesionālā vidējā un tālākizglītība

Studiju virzienu reģistrs – http://svr.aic.lv

• Augstākā izglītība

http://www.viis.lv/
http://svr.aic.lv/


Kas ir kvalifikācija?

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras ietvaros kvalifikācija ir (1) apgūtas 

zināšanas, prasmes un kompetences, ko (2) apliecina izglītības 

dokuments.

Kvalifikācijas nosaukumu kvalifikāciju datubāzē veido:

Dokumenta nosaukums 
+ 

Dokumenta saturs 

(izglītības līmenis/grāds/profesionālā kvalifikācija)



Kvalifikācijas ieraksts datubāzē

1) Pamatizglītībai, vidējai izglītībai un pirmā 
līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai 
unikālā kvalifikācija ir reducēta atšķirīgu 
kvalifikāciju nosaukumu līmenī, t.i., dažādās 
izglītības iestādēs piešķir vienu un to pašu 
kvalifikāciju:

- Vispārējā izglītībā (Apliecība par pamatizglītību)

- Profesionālā/tālākizglītība ar 1.-4.PKL 
profesionālo kvalifikāciju

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Apdrošināšanas speciālists

2) Katras augstākās izglītības 
programmas (Bc., Mg., Dr.) noslēgumā 
tiek piešķirta unikāla kvalifikācija:

Profesionālais bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā, 
Televīzijas operators (RSEBAA)

Dokumenta nosaukums 
+ 

Dokumenta saturs 
(izglītības līmenis/grāds/profesionālā kvalifikācija)

(augstskolas abreviatūra iekavās)

No mācīšanās rezultātu satura izriet kvalifikācijas ierakstu veidošana divos veidos: 

http://www.latvijaskvalifikacijas.lv/kvalifikacija/pirma-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-diploms-ar-profesionalo-kvalifikaciju-apdrosinasanas-specialists/
http://www.latvijaskvalifikacijas.lv/kvalifikacija/profesionala-bakalaura-grads-audiovizualaja-maksla-televizijas-rezisors-rsebaa/


Kvalifikācijas ieraksta saturs
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā kvalifikācija ir (1) apgūtas zināšanas, prasmes un 
kompetences, ko (2) apliecina izglītības dokuments.

- Pamata unikālais saturu nosaka atsauce uz valsts izglītības standartiem un profesionālajiem kvalifikācijas 
standartiem ar tajos ietvertajiem mācīšanās rezultātiem (zināšanas, prasmes, kompetences)

- Visām kvalifikācijām norāda šādus informāciju:

- LKI un EKI līmeni, 

- ISCED klasifikāciju

- Profesiju klasifikatora profesiju un kodu (ISCO-08)

- Kodu programmai, no kuras izriet kvalifikācija 

- Piederību izglītības pakāpei

- Iestādi (vai aprakstu iestādēm), kas piešķir kvalifikāciju

- Kvalifikācijas ieguves nosacījumus, ieguves ilgumu/apjomu, u.c. 



Paldies!
Indra Garā
Projektu departamenta projektu eksperte 
Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)
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www.latvijaskvalifikacijas.lv

http://www.latvijaskvalifikacijas.lv/

