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Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD)
➢ LKD ir apkopotas Latvijas izglītības sistēmā iegūstamās kvalifikācijas un to

mācīšanās rezultāti

➢ Kvalifikācijas

ir strukturētas atbilstoši Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI)
astoņiem līmeņiem

➢ LKD izstrādāta AIC Eiropas Komisijas projekta «Eiropas kvalifikāciju

ietvarstruktūra – Nacionālās kvalifikāciju datubāzes ietvaros» 3 projekta
posmos

➢ Datubāzes saturs angļu valodā ir sasaistīts ar:
✓ Eiropas Komisijas izglītības un kvalifikāciju portālu – PLOTEUS/LOQ jeb

Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ)
✓ Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju portālu (ESCO)
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LKI, 2019

Izglītības dokumenti (kvalifikācijas)
Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem ar
(smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem)
Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)
Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība, studiju
ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi)
Bakalaura diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas
diploms (studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi)

LKI līmenis

1.

2.
3.
4.
5.
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.
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LKI 6. līmeņa apraksts
Zināšanas (zināšanas un
izpratne)
Spēj
parādīt
attiecīgajai
zinātnes nozarei vai profesijai
raksturīgās
pamata
un
specializētas zināšanas un šo
zināšanu
kritisku
izpratni,
turklāt daļa zināšanu atbilst
attiecīgās zinātnes nozares vai
profesijas augstāko sasniegumu
līmenim

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija,
vispārējās prasmes)
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un
prasmes,
veikt
profesionālu,
māksliniecisku,
inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un
analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un
risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos
izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speciālistiem, gan ar nespeciālistiem

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu
un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo
Spēj parādīt attiecīgās zinātnes pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu
nozares vai profesionālās jomas risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot
svarīgāko
jēdzienu
un darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku
likumsakarību izpratni
darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus
risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos

Kompetence (analīze,
sintēze un novērtēšana)
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt
un analizēt informāciju un
to
izmantot,
pieņemt
lēmumus
un
risināt
problēmas
attiecīgajā
zinātnes
nozarē
vai
profesijā, parādīt, ka izprot
profesionālo ētiku, izvērtēt
savas
profesionālās
darbības ietekmi uz vidi un
sabiedrību un piedalīties
attiecīgās
profesionālās
jomas attīstībā

Kvalifikācija

Izglītības dokuments, kas:
• apliecina mācību vai studiju laikā apgūtās
zināšanas, prasmes un kompetences un
• piešķir tās ieguvējam tiesības uz tālāko izglītību
un/vai darbu
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Projekta darba grupa

LKD izveidei un attīstībai nacionālā līmenī izveidota
darba grupa:
➢ Izglītības un zinātņu ministrija (IZM)
➢ Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
➢ Valsts izglītības satura centrs (VISC)
➢ Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)
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Datu
avoti
Datu avoti
Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)
(www.viis.lv)

Studiju virzienu reģistrs
(www.svr.aic.lv)

Profesiju standarti, valsts izglītības standarti,
AII iesūtītā informācija par mācīšanās
rezultātiem
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Kvalifikāciju skaits LKD
Kopā 1874 kvalifikācijas
Pamatizglītības pakāpē (1.-3. līmenis)
Vidējās izglītības pakāpē (3.-4. līmenis)
Augstākās izglītības pakāpē (5.-8. līmenis)

Pamatizglītības pakāpē
Augstākās izglītības pakāpē
900

Vidējās izglītības pakāpē

851
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700
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650

24% /
453

600
550

500
450

384

400
350
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200
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50

66

13

0

Profesionālās izglītības
kvalifikācija

Profesionālās izglītības
kvalifikācija (tālākizglītība)
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Kvalifikāciju skaits LKD
Kvalifikācijas pa EKI/LKI līmeņiem
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2. līmenis

450
400
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8. līmenis
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Kvalifikācijas ieraksta struktūra
Kvalifikācijas nosaukums
Informācija par kvalifikāciju
Iekrāsoto lauku informācija
tiek nodota ESCO

▪ Mācīšanās rezultāti
▪ Zināšanas, prasmes, kompetences (ja ir pieejamas)
▪ Atbilstība profesija (ISCO-08) (ja pastāv)

Kvalifikācijas joma un līmenis
▪
▪
▪
▪

EKI/LKI līmenis
Profesionālās kvalifikācijas līmenis (ja atbilst)
Izglītības tematiskā joma (ISCED)
Izglītības programmu grupa (ISCED)

Izglītības pakāpe un veids

Izsniedzējiestāde
Papildu informācija
▪
▪
▪
▪
▪

Iestāšanās nosacījumi
Kvalifikācijas iegūšanas veids
Kredītpunkti (LKI 5.-8. līmenis)
Diploma pielikums
Kvalifikācijas ieguves ilgums

1
1

Dati LKD
➢ Kvalifikāciju

nosaukumi latviešu valodā un to
tulkojums angļu valodā

Izmaiņas doktora grāda kvalifikācijas nosaukumā (MK noteikumu Nr.
1001 grozījumi 14.08.2018.) no «Doktora zinātniskais grāds» uz
«Zinātniskā doktora grāds»

➢Mācīšanās rezultātu formulējums latviešu valodā un

to tulkojums angļu valodā
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Mācīšanās rezultāti augstākās
izglītības studiju programmās

Data sources
Mācīšanās
rezultāti
of learning outcomes in LQD
Mācīšanās rezultāti
Zināšanu, prasmju, kompetenču kopums, ko
persona ir apguvusi mācīšanās procesā un
spēj demonstrēt
Zināšanas
Atziņu kopums, kas ir apgūts mācīšanās,
darba un dzīves pieredzē
Prasmes
Māka veikt kādu darbību atbilstoši
nepieciešamajai kvalitātei un apjomam
Kompetences
Zināšanu, prasmju, attieksmju, vērtību un
emociju elastīgs un dinamisks kopums
konkrētas darbības veikšanai
*AIC, «Terminoloģija», 2016.

Prasmes
Zināšanas

Kompetences

Mācīšanās
rezultāti
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Data sources
Mācīšanās
rezultātu
of learning
datuoutcomes
avoti LKDin LQD
i. Vispārējās izglītības kvalifikācijas (LKI 1.-2., 4. līmeņi)
▪ Valsts izglītības standarti

ii. Profesionālās izglītības kvalifikācijas (LKI 2-4. līmeņi) un 1.
līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas
(LKI 5. līmenis)
▪ Valsts izglītības standarti
▪ Profesiju standarti (zināšanas, prasmes, kompetences)

iii. Augstākās izglītības kvalifikācijas (LKI 6-8. līmeņi)
▪ AII iesūtītie mācīšanās rezultāti
▪ Profesiju standarti (zināšanas, prasmes, kompetences)
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Mācīšanās rezultāti augstākajā izglītībā (1)
▪ Analizēti 29 augstskolu un to 1177 kvalifikāciju (kurām

spēkā akreditācija) mācīšanās rezultāti
▪ Izmantotie mācīšanās rezultātu avoti:
a) 2016. gadā iesūtītie AIC mācīšanās rezultāti latviešu un
angļu valodā
b) 2018. gada beigās pašnovērtējumu ziņojumos atrodamie
mācīšanās rezultāti latviešu valodā, kas publiski pieejami
augstskolu mājaslapās
c) Studiju virziena pārskats par GGGG./GGGG. studiju gadā veikto studiju
virziena XX pilnveidi, un Studiju virziena pārskats par GGGG./GGGG.
studiju gadā veikto [līmenis] studiju programmas XX pilnveidi.
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Mācīšanās rezultāti augstākajā izglītībā (2)

✓salīdzināti

iesūtītie mācīšanās rezultāti ar
pašnovērtējuma
ziņojumos
atrodamajiem
mācīšanās rezultātiem
✓salīdzināts tas, vai tulkojums angļu valodā
atbilst saturam latviešu valodā
✓salīdzināts mācīšanās rezultātu formulējuma
formāts
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Mācīšanās rezultātu augstākajā izglītībā pārskats (1)
1200
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Ir
975

Nav

958
832
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345
203

219

0

Iesūtītie mācīšanās rezultāti
(latv. val.)

Iesūtītie mācīšanās rezultāti
(angļu val.)

Pašnovērtējuma ziņojumā
mācīšanās rezultāti
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Mācīšanās rezultātu augstākajā izglītībā pārskats (2)
No tiem, kas atzīmēti, kā «Nav»
120

Ir tikai atsauce, ka formulē
(iesūtītajiem latv. val.)
198

Ir tikai atsauce, ka formulē
(iesūtītajiem angļu val.)
100

Nav atrodams pašnovērtējuma
ziņojums
211

Pašnovērtējuma ziņojumā nav
formulēti mācīšanās rezultāti
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Mācīšanās rezultātu augstākajā izglītībā pārskats (3)
Nav mācīšanās rezultātu (sadalījums pa LKI līmeņiem)
Pašnovērtējuma
ziņojumos

44

LKI 8. līmenis

115
115

Iesūtītie mācīšanās
rezultāti (angļu val.)
167

LKI 7. līmenis

63
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Iesūtītie mācīšanās
rezultāti (latv. val.)

134

LKI 6. līmenis
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Augstākās izglītības mācīšanās rezultāti LKD
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Mācīšanās rezultātu augstākajā izglītībā: secinājumi (1)

❑ Mācīšanās rezultātu tulkojumam angļu valodā

jāsakrīt ar saturu latviešu valodā

❑ Atsevišķos gadījumos iesūtīto mācīšanās rezultātu

formulējums ir konkrētāks, stilistiski un gramatiski
precīzāks nekā to, kuri ir atrodami pašnovērtējuma
ziņojumos un otrādi
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Mācīšanās rezultātu augstākajā izglītībā: secinājumi (2)

❑ Programmas

apguves nosacījumi (noslēguma
darba izstrāde, apgūstamais KP skaits utml.) nav
iekļaujami kā mācīšanās rezultāts

❑ Formulēt pēctecīgus un atbilstoši EKI/LKI līmeņa

aprakstam atbilstošus mācīšanās rezultātus
kvalifikācijām, kurām ir pēctecīgi EKI/LKI līmeņi
(bieži tie ir vienādi, neskatoties uz atšķirīgiem
līmeņiem)
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Mācīšanās rezultātu formulēšana (1)

Izmērāms
darbības vārds

Izmērāms
darbības vārds

Iegūstamās zināšanas,
prasmes, kompetences

Iegūstamās
zināšanas, prasmes,
kompetences

Konteksts (kur
pielietojamas/kā
pielietojamas)
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Mācīšanās rezultātu formulēšana (2)
▪ Konkrēti un skaidri
▪ Novērtējami, izmērāmi un demonstrējami
▪ Atbilstoši studenta līmenim, un sasniedzami studiju
▪
▪
▪
▪

kursos/patstāvīgi/prakse u.c.
Atbilstoši EKI/LKI līmenim
Apgūstami noteiktā laikā periodā
Vēlams saistīti ar darba tirgus aktualitātēm
Atšķiras no mērķiem un uzdevumiem
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www.latvijaskvalifikacijas.lv
www.lkd.lv
+371 67251162

Dzirnavu iela 16, 3. stāvs,
Rīga

kvalifikacijas@aic.lv

