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Valsts Ietvarstruktūras darbības joma Līmeņu skaits Līmeņu apraksti Tiesiskais pamats/attīstības posms NKI 

pielīdzināta 

EKI 

NKI/EKI tīmekļa vietne 

Albānija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
Astoņi • zināšanas 

• prasmes 
• plašākas 

kompetences 

Likums par NKI (pieņemts 2010. gadā, pārskatīts 

2018. gadā)  
(albāņu valodā) 

 
https://www.arsimi.gov.al/ 

Austrija Paredzēta kā visaptveroša NKI; šobrīd tajā ietilpst 

kvalifikācijas, kas piešķirtas augstākās izglītības un PIA 

ietvaros 4., 5. un 6. līmeni formālajā izglītībā un 

apmācībā; tā ietver divas kvalifikācijas veselības 

nozarē 8. līmenī. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• kompetence 

Federālais likums par NKI Nr. 14/2016  
(vācu valodā) 

 
Ieviesta 

2012 https://oead.at/en/expertise/ 

qualifications-and-

comparability/nqf/ 

Beļģija-FL Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības (izglītības 

kvalifikācijas) un no profesionālo kvalifikāciju sistēmas. 

Notiek 1. līdz 4. līmeņa izglītības kvalifikāciju 

izstrāde/iekļaušana. 

Astoņi • zināšanas/ 
prasmes 

• konteksts/ 

autonomija/ 

atbildība 

Dekrēts par kvalifikāciju struktūru (2009)  
(holandiešu valodā) 

 
Ieviesta 

2011, 
aktualizēta 
2014. gadā 

http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/en/ 

Beļģija-FR Izstrādāta kā visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi 

kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās izglītības un 

apmācības un no profesionālo kvalifikāciju sistēmas. 

Pašlaik tajā ietilpst profesionālās un vispārējās vidējās 

izglītības kvalifikācijas un kvalifikācijas, kas tiek 

piešķirtas apstiprināšanas ceļā 2., 3., 4. Un 5. līmenī, 

kā arī AI kvalifikācijas 6. un 7. līmenī. 

Astoņi • zināšanas/ 
prasmes 

• konteksts/ 

autonomija/ 

atbildība 

Dekrēts par sadarbības līgumu starp trim frankofonu 

valdībām par CFC izveidi un pārvaldību (2015)  
(franču valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2013 http://www.cfc.cfwb.be/ 

Beļģija-DE Visaptveroša NKI mūžizglītībai, kurā ietilpst visi 

kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās izglītības un 

apmācības. 

Astoņi • profesionālā 

kompetence 

(zināšanas un 

prasmes) 
• personīgā 

kompetence 

(sociālā 

kompetence un 

autonomija) 

Dekrēts par kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidi vācu 

valodā runājošajai sabiedrības daļai (2013)  
(vācu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

  

Bosnija un 

Hercegovina 
Paredzēta kā visaptveroša NKI mūžizglītībai, kurā 

ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās 

izglītības un apmācības. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• kompetence 

MK lēmums par pamata kvalifikāciju ietvarstruktūras 

pieņemšanu Bosnijā un Hercegovinā (2011)  
(bosniešu, horvātu un serbu valodās) 

 
http://www.eqf.ba 

Bulgārija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
Astoņi plus 

sagatavošanas 

līmenis 

• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

(personīgās un 

profesionālās) 

MK lēmums Nr. 96 par NKI (2012)  

(Nepilnīgi) ieviesta 

2013  

Horvātija Paredzēta kā visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi 

kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās izglītības un 

apmācības. 
Tā ir kvalifikāciju un kredītpunktu ietvarstruktūra. 

Astoņi, ar 

apakšlīmeņiem 

4., 7. un 8. 

līmenī 

• zināšanas 
• prasmes 
• autonomija un 

atbildība 

Likums par Horvātijas kvalifikāciju ietvarstruktūru 

(2013, ar grozījumiem 2016. un 2018. gadā) 
(horvātu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2012 http://www.kvalifikacije.hr/en 

http://www.arsimi.gov.al/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_14/BGBLA_2016_I_14.pdfsig
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14111
http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/en/
http://archive.pfwb.be/10000000201500e
http://www.cfc.cfwb.be/
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2014/02/13/126688.pdf
http://www.cip.gov.ba/images/pdf/Legislativa/Bosanski/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf
http://www.cip.gov.ba/images/pdf/Legislativa/Bosanski/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf
http://www.cip.gov.ba/images/pdf/Legislativa/Bosanski/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf
http://www.eqf.ba/
http://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/documents-publications/2018-08/Zakon%20o%20HKO-u%20s%20izmjenama%20i%20dopunama.pdf
http://www.kvalifikacije.hr/en


Kipra Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības un no 

profesionālo kvalifikāciju sistēmas. 

Astoņi, ar 

apakšlīmeņiem 

5. un 7. līmenī 

• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

MK lēmums Nr. 67445 par Kipras kvalifikāciju 

ietvarstruktūras izveidi (2008) 
 

(Nepilnīgi) ieviesta 

2017 http://www.cyqf.gov.cy 

Čehija Nacionālā profesionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra 

VNFIL (nacionālais kvalifikāciju reģistrs – NSK) un 

augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūra. 

Astoņi NSK Nacionālā 

profesionālo 

kvalifikāciju 

ietvarstruktūra 

VNFIL: 
• kompetences 

(tostarp zināšanas 

un prasmes) 

Likums par tālākizglītības rezultātu pārbaudi un 

atzīšanu (179/2006) 
(čehu valodā)  
(angļu valodā) 

 
Ir ieviests Nacionālais profesionālo kvalifikāciju 

reģistrs (NSK) 

2011 http://www.narodnikvalifikace.cz/en-us/ 

Dānija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības. Atvērta tiem, 

kas kvalifikāciju ieguvuši ārpus formālās izglītības un 

apmācības. Nav kvalifikāciju, kas būtu piesaistītas EKI 1. 

līmenim. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Administratīvais lēmums par Dānijas NKI 

mūžizglītībai, ko apstiprinājuši izglītības ministri; 

zinātnei, tehnoloģijai un inovācijām; kultūrai; un 

ekonomikas un uzņēmējdarbības lietām (2009) 
Integrēta nozaru likumdošanā 

 
Ieviesta 

2011 https://ufm.dk/en/education/recog

nition- and-

transparency/transparency-tools/ 

qualifications-frameworks 

Igaunija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības un no 

profesionālo kvalifikāciju sistēmas. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• atbildības joma un 

autonomija  

Profesiju likums (2008)  
(igauņu valodā) 
(angļu valodā)  

Ieviesta 

2011, 
aktualizēta 
2016. gadā 

https://www.kutsekoda.e

e/en/ qualifications-

framework/ 
 

https://www.hm.ee/en/activities/qualific

ations/ qualifications-framework 

Somija Visaptveroša ietvarstruktūra, kas aptver visas 

valsts atzītās kvalifikācijas. Nav kvalifikāciju, kas 

būtu piesaistītas EKI 1. līmenim. 

Astoņi • integrētie līmeņa 

apraksti ietver 

zināšanas, 

prasmes un 

pamat-

kompetences 

Likums par kvalifikāciju un citu kompetences moduļu 

nacionālo ietvarstruktūru (93/2017) 
(somu valodā)  
(angļu valodā) 

 
Valdības dekrēts par NKI (120/2017)  
(somu valodā) 
(angļu valodā) 

 
Ieviesta 

2017 https://www.oph.fi/qualificationsframework 

Francija NKI aptver visus profesionāli orientētu kvalifikāciju 

līmeņus un veidus un valsts bakalaura grādu 

(vispārējo, tehnoloģisko un profesionālo) Atvērta 

kvalifikācijām, kas piešķirtas ārpus formālās izglītības 

sistēmas. 

Astoņi • zināšanu 

sarežģītība  
• prasmju un 

lietpratības 

līmenis 
• atbildības pakāpe 

un autonomija 

Likums Nr. 2002-73 par sociālo modernizāciju 

(2002) 
(franču valodā) 

 
Likums Nr. 2018-771 par savas profesionālās 

nākotnes brīvu izvēli (2018) 
(franču valodā) 

 
Dekrēts Nr. 2019-14 par profesionālo kvalifikāciju 

NKI (2019) 
(franču valodā) 

 
Ieviesta 

2010 http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 

Vācija Visaptveroša NKI mūžizglītībai; aptver kvalifikācijas 

no vispārējās izglītības, PIA (sākotnējās PIA un 

reglamentētas tālākizglītības) un augstākās 

izglītības. 

Astoņi • profesionālā 

kompetence 

(zināšanas un 

prasmes) 
• personīgā 

kompetence 

(sociālā 

kompetence un 

autonomija) 

Izglītības un kultūras lietu ministru pastāvīgās 

konferences, Federālās izglītības un pētniecības 

ministrijas, Ekonomikas lietu ministru pastāvīgās 

konferences un Federālās ekonomikas un 

tehnoloģiju ministrijas kopīgā rezolūcija (2013) 
(vācu valodā)  

Ieviesta 

2012 http://www.dqr.de/ 

http://www.cyqf.gov.cy/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179/zneni-20170701?porovmin=1&porov=20120401
http://www.msmt.cz/areas-of-work/further-education/the-act-on-the-recognition-of-further-education-results?highlightWords=179
http://www.narodnikvalifikace.cz/en-us/
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015261?tegevus=telli-teavitus
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015261?tegevus=telli-teavitus
http://www.kutsekoda.ee/en/
http://www.kutsekoda.ee/en/
http://www.hm.ee/en/activities/qualifications/
http://www.hm.ee/en/activities/qualifications/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170093
https://www.oph.fi/download/182270_Act_93-2017.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=120/2017
https://www.oph.fi/download/182107_Government_Decree_120-2017_27.2.2017_.pdf
http://www.oph.fi/qualificationsframework
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&d
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=20190227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A9D2FCF7FB127AC6021BD782B475904.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000037964754&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
https://www.bmbf.de/files/Gemeinsamer_Beschluss_final_ohne_Unterschriften.pdf
http://www.dqr.de/


Grieķija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
Astoņi • zināšanas 

• prasmes 
• kompetences 

Likums par mūžizglītības attīstību un citi noteikumi 

(3879/2010) 
(grieķu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2015 http://nqf.gov.gr/ 

Ungārija Visaptveroša NKI mūžizglītībai, kas aptver visas valstī 

atzītās nacionālās kvalifikācijas, kas iegūtas vispārējā 

izglītībā, AI, kā arī profesionālās kvalifikācijas valsts 

profesionālo kvalifikāciju reģistrā. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• attieksme 
• autonomija un 

atbildība 

Valdības lēmums Nr.1229/2012 par Ungārijas 

kvalifikāciju ietvarstruktūru 
(ungāru valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2015 https://www.magyarkepesites.hu/ 

Islande Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības, tostarp 

sertificētas pieaugušo izglītības. Nav aprakstu vai 

kvalifikāciju, kas būtu piesaistītas EKI 1. līmenim. 

Septiņi, ar 

apakšlīmeņie

m 5. un 6. NKI 

līmenī 

• integrētie līmeņa 

apraksti ietver 

zināšanas, 

prasmes un 

kompetences 

Islandes kvalifikāciju ietvarstruktūrai nav 

visaptveroša juridiskā pamata (tās loma un pilnvaras 

ir noteiktas virknē tiesību aktu un dekrētu). 
 

Ieviesta 

2013 www.haefnirammi.is 

Īrija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
10 ar piecu 

veidu 

piešķirtām 

kvalifikācijām: 

pirmšķirīga, 

otršķirīga, 

speciālā, 

profesionālā un 

papildinošā 

• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Kvalifikāciju (izglītībā un apmācībā) akts (1999)  
(angļu valodā) 

 
Kvalifikāciju un kvalitātes nodrošināšanas (izglītībā 
un apmācībā) akts (2012) 
(angļu valodā) 

 
Ieviesta 

2009 https://www.qqi.ie/Articles/Pages/N

ational- Framework-of-

Qualifications-(NFQ).aspx 

Itālija Paredzēta kā visaptveroša NKI; tajā ietilps visi 

kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās izglītības un 

apmācības, un reģionālās kvalifikācijas. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• autonomija un 

atbildība 

Nodarbinātības un sociālās politikas ministrijas un 

Izglītības, universitātes un pētniecības ministrijas 

starpministriju dekrēts par NKI izveidi (2018) 
(itāļu valodā) 

2013 
galvenās 

nacionālās 

kvalifikācijas 

no formālās 

izglītības un 

apmācības, 

kas tieši 

saistītas ar 

EKI 

https://anpal.gov.it/europa/ 

european-qualifications-

framework 

Kosova Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības un 

neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• plašākas 

kompetences 

Kosovas Republikas (2018) Likums Nr. 03/L-060 par 

nacionālajām kvalifikācijām 
(angļu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2016 https://akkks.rks-

gov.net/en/nqf/ national-

qualifications-framework 

Latvija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
Astoņi • zināšanas 

• prasmes 
• kompetences 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 990 “Noteikumi par 

Latvijas izglītības klasifikāciju” (2010) 
(latviešu valodā)  
(angļu valodā) 

 
Aizstāti ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 

“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” (2017) 
(latviešu valodā) 

 
Grozījumi Izglītības likumā (2015) un Profesionālās 

izglītības likumā (spēkā kopš 2015. gada) 
 

Ieviesta 

2011 http://www.nki-latvija.lv/en 

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2010/06/nomos_-3879_2010.pdf
http://nqf.gov.gr/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A12H1229.KOR&getdoc=1
http://www.magyarkepesites.hu/
http://www.magyarkepesites.hu/
http://www.haefnirammi.is/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1999/act/26/enacted/en/pdf
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2012/a2812.pdf
http://www.qqi.ie/Articles/Pages/National-
http://www.qqi.ie/Articles/Pages/National-
http://www.qqi.ie/Articles/Pages/National-
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00411/sg
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=288&lang=en
https://likumi.lv/doc.php?id=184810
http://www.nki-latvija.lv/content/files/Regulations-on-the-classification-of-the-Latvian-education.pdf
https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju
http://www.nki-latvija.lv/en


Lihtenšteina NKI profesionālajām kvalifikācijām (NKI-PK) un NKI 

augstākajai izglītībai. 
Astoņi NKI-PK līmeņu 

apraksti: 
• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

(profesionālās un 

personīgās) 

Rīkojums par Lihtenšteinas Firstistes nacionālo 

kvalifikāciju ietvarstruktūru PIA kvalifikācijām (2017)  
(vācu valodā) 

 
Augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūra 

(2013) un iekļauta Augstākās izglītības likumā un 

Augstākās izglītības rīkojumā 
(vācu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2016 http://www.nqfl.li/ 

Lietuva Paredzēta kā visaptveroša NKI mūžizglītībai; pašlaik 

aptver kvalifikācijas no PIA un augstākās izglītības; 

notiek vispārējās izglītības kvalifikāciju pārskatīšana un 

iekļaušana 1. – 4. līmenī. 

Astoņi • darbību 

raksturojums 

(sarežģītība, 

autonomija, 

mainīgums) 
• kompetenču veidi 

(funkcionālās, 

kognitīvās 
un vispārīgās) 

Valdības rezolūcija par Lietuvas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras apraksta apstiprināšanu (2010) 
(angļu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2011 https://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/infor

mation/ qualifications-framework-2 

Luksemburga Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
Astoņi • zināšanas 

• spējas 
• attieksme 

Likums par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (2016)  
(franču valodā) 

 
Noteikumi par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 

(2017) 
(franču valodā) 

 
Ieviesta 

2012 http://www.men.public.lu/fr/actualites/g

rands- dossiers/formation-

adultes/clq/index.html 

Malta Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. 
Astoņi • zināšanas 

• prasmes 
• kompetences 

Tiesisks paziņojums Nr.294 par Maltas kvalifikāciju 

ietvarstruktūru attiecībā uz mūžizglītības 

noteikumiem (papildnoteikumi 327.431) (2012) 
(angļu valodā)  
(maltiešu valodā) 

 
Ieviesta 

2009, 2010, 
2012 un 
aktualizēta 
2016. gadā 

https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx 

Melnkalne Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības un no 

nacionālās profesionālo kvalifikāciju sistēmas (NPK). 

Astoņi, ar 

apakšlīmeņiem 

1., 4. un 7. 

līmenī 

• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Likums par Melnkalnes kvalifikāciju ietvarstruktūru 

(2010)  
(angļu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2014 http://www.cko.edu.me/default.aspx 

Nīderlande Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības (izņemot 

pamatizglītību). Atvērta kvalifikācijām, kas tiek 

piedāvātas ārpus formālās izglītības sistēmas. 

Kvalifikācijas, kas atrodas zem EKI 1. līmeņa, ir ietvertas 

iekļuves līmenī. 

Astoņi, ar 

apakšlīmeni 4. 

līmenī (4+) un 

iekļuves līmeni  

• konteksts 
• zināšanas 
• prasmes 
• atbildība un 

neatkarība 

Nīderlandes valdības un Nīderlandes parlamenta 

apstiprināta Nīderlandes kvalifikāciju ietvarstruktūra 

(2011) 
(holandiešu valodā) 
 

Likums par Nīderlandes kvalifikāciju ietvarstruktūru 

atrodas izstrādes procesā  

 

Ieviesta 

2011, 
aktualizēta 
2019. gadā 

https://www.nlqf.nl/english 

Ziemeļ-

maķedonija 
Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības un no 

profesionālo kvalifikāciju sistēmas. 

Astoņi, ar 

apakšlīmeņiem 

5., 6. un 7. 

līmenī 

• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Likums par Maķedonijas kvalifikāciju ietvarstruktūru 

mūžizglītībai (2013)  
(angļu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2016 http://mrk.mk/?lang=en 

http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-qualifikationsrahmen_fuer_den_hochschulbereich_im_fl_nqfl_hs_2013.pdf
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-qualifikationsrahmen_fuer_den_hochschulbereich_im_fl_nqfl_hs_2013.pdf
http://www.nqfl.li/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/02/LTQF_official_translation.pdf
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/en/information/
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2016-231-fr-pdf.pdf
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2017-241-fr-pdf.pdf
http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-
http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11927&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11927&l=2
http://www.cko.edu.me/Library/files/Law%20on%20MQF.pdf
http://www.cko.edu.me/default.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-21188.html
http://www.nlqf.nl/english
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2015/05/MRK-Basicline-1.pdf
http://mrk.mk/?lang=en


Norvēģija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. Nav 

aprakstu vai kvalifikāciju, kas būtu piesaistītas EKI 1. 

līmenim. 

Septiņi, ar 

apakšlīmeņiem 

5. un 6. līmenī 

• zināšanas 
• prasmes 
• pamat-

kompetences 

Ministru lēmums par NKI (2011)  
(angļu valodā) 

 
Noteikumi par NKI mūžizglītībai un pielīdzināšanai 

EKI un MI (2017) 
(norvēģu valodā) 

 
Ieviesta 

2014 https://www.nokut.no/en/about-

nokut/international- cooperation/national-

coordination-point-ncp-for- the-european-

qualifications-framework-for-lifelong- 

learning-eqf/ 

Polija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. Atvērta 

reglamentētām un nereglamentētām kvalifikācijām, 

kas tiek piešķirtas ārpus formālās izglītības un 

apmācības. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• sociālās 

kompetences  

Likums par integrēto kvalifikāciju sistēmu (2015) 

(poļu valodā) 
 

Ieviesta 

2013 https://prk.men.gov.pl/en/2en/ 

http://kwalifikacje.edu.pl/ 

https://www.kwalifikacje.gov.pl 

Portugāle Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības un no 

nacionālās kompetenču atzīšanas, apstiprināšanas un 

apliecināšanas sistēmas. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• attieksme 

Ministru rīkojums par NKI (2009)  
(portugāļu valodā) 

 
Ieviesta 

2011 http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 

Rumānija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības. Atvērta 

kvalifikācijām, kas iegūtas neformālās un ikdienas 

mācīšanās ceļā. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• atbildība un 

autonomija  

Valdības lēmums par NKI apstiprināšanu (2013) 

(rumāņu valodā) 
 

Valdības lēmums, ar kuru groza un papildina VL Nr. 

918/2013 par NKI apstiprināšanu (2018) un kas ir 

saskaņots ar 2017. gada EKI ieteikumu 
(rumāņu valodā) 

 
Ieviesta 

2018 /http://www.anc.edu.ro 

Serbija Paredzēta kā visaptveroša un integrēta NKI, kurā 

ietilps visi kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās 

izglītības un apmācības un neformālās un ikdienas 

mācīšanās. 

Astoņi, ar 

apakšlīmeņiem 

6. un 7. līmenī 

• zināšanas 
• prasmes 
• spējas un 

attieksme  

Likums par Serbijas NKI (2018)  
(serbu valodā) 

 
http://noks.mpn.gov.rs/en/ 

Slovākija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības. Ietver 

profesionālo kvalifikāciju, ko piešķir ārpus formālās 

izglītības sistēmas, apakšietvarstruktūru. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Likums par mūžizglītību (2009) un grozījumi dažos 

tiesību aktos (2012) 
(slovāku valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2017 http://www.kvalifikacie.sk/ 

Slovēnija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi 

un veidi no formālās izglītības un apmācības, no 

nacionālās profesionālo kvalifikāciju sistēmas, kā arī 

nereglamentētas papildu kvalifikācijas. 

10 • zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Likums par Slovēnijas kvalifikāciju ietvarstruktūru 

(2015)  
(slovēņu valodā) 

 
Ieviesta 

2013 https://www.nok.si/en 

Spānija Paredzēta kā visaptveroša NKI mūžizglītībai, kurā ietilps 

visi kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās izglītības un 

apmācības. 

Ierosināti astoņi • zināšanas 
• prasmes un 

iemaņas 
• kompetence 

Karaļa dekrēts 1027 (2011), ar ko izveido Spānijas 

augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūru 

(MECES): 5.-8. līmenis 
(spāņu valodā) 

 
NKI mūžizglītībai izstrādes gala posmā (MECU) 

 
http://www.mecd.gob.es/mecu 

Zviedrija Visaptveroša NKI, kurā ietilpst visi kvalifikāciju līmeņi un 

veidi no formālās izglītības un apmācības. Atvērta 

kvalifikācijām, kas piešķirtas ārpus formālās izglītības 

sistēmas. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Rīkojums (2015:545) par kvalifikāciju ietvarstruktūru 

mūžizglītībai, ieskaitot vispārējo ietvarstruktūru 

(spēkā kopš 2015. gada oktobra) un pieteikšanās 

procedūru (spēkā kopš 2016. gada janvāra). 
(zviedru valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2016 https://www.seqf.se/ 

https://www.nokut.no/siteassets/nkr/20140606_norwegian_qualifications_framework.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-08-1846/§1#KAPITTEL_3
http://www.nokut.no/en/about-nokut/international-
http://www.nokut.no/en/about-nokut/international-
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/64
http://kwalifikacje.edu.pl/
http://www.kwalifikacje.gov.pl/
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/163
http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/H.G.918_2013.pdf
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tkmbqgmyq/hotararea-nr-132-2018-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-918-2013-privind-aprobarea-cadrului-national-al-calificarilor
http://www.anc.edu.ro/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/ZAKON-NOKS-18.pdf
http://noks.mpn.gov.rs/en/
https://www.minedu.sk/data/att/4125.pdf
http://www.kvalifikacie.sk/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124645%23!/Zakon-o-slovenskem-ogrodju-kvalifikacij-(ZSOK)
http://www.nok.si/en
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
http://www.mecd.gob.es/mecu
https://www.seqf.se/Documents/150545.PDF
http://www.seqf.se/


Šveice NKI profesionālajām kvalifikācijām (NKI-PK) un NKI 

augstākajai izglītībai (nqf.ch-HS). 
Astoņi NKI-PK līmeņu 

apraksti: 
• zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

(profesionālās un 

personīgās) 

Rīkojums par NKI profesionālajām kvalifikācijām 

(NKI-PK) (2014) 
(vācu valodā)  
(franču valodā) 

 
Šveices augstākās izglītības telpas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras pieņemšana (nqf.ch-HS) (2009) 
(franču valodā)  
(vācu valodā) 

 
Ieviesta 

2015 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/ed

ucation/ mobility/nqf-vpet.html 

Turcija Izstrādāta kā visaptveroša NKI, kurā ietilps visi 

kvalifikāciju līmeņi un veidi no formālās izglītības un 

apmācības un no nacionālās profesionālo kvalifikāciju 

sistēmas. 

Astoņi • zināšanas 
• prasmes 
• kompetences 

Noteikumi par tās ieviešanas kārtību un principiem 

(Noteikumi par Turcijas kvalifikāciju ietvarstruktūru) 

(2015, ar grozījumiem 2019. gadā)  
(turku valodā) 
(angļu valodā) 

 
Noteikumi par Turcijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā 

iekļaujamo kvalifikāciju kvalitātes nodrošināšanu 

(2018)  
(turku valodā) 
(angļu valodā) 

 
(Nepilnīgi) ieviesta 

2017 http://www.tyc.gov.tr/ 

AK – 

Anglija un 

Ziemeļīrija 

Reglamentēta kvalifikāciju ietvarstruktūra (RKI), kas 

aptver visas reglamentētās vispārējās/akadēmiskās un 

profesionālās kvalifikācijas, un augstākās izglītības 

kvalifikāciju ietvarstruktūru (AIKI). 

Astoņi, tajā 

skaitā iekļuves 

līmeņi. 1. un 2. 

iekļuves līmenis 

atrodas zem 

EKI 1. līmeņa   

RKI līmeņu apraksti: 
• zināšanas 

un izpratne  
• prasmes 

Vispārējie atzīšanas noteikumi (2018)  
(angļu valodā) 

 
Ieviesta 

2010 
kopīgs UK 

pielīdzināša

nas 

ziņojums;  
UK (Anglija 

un 

Ziemeļīrija) 
2019. gada 

izdevums, 

tostarp 

AIKI 

pielīdzināš

ana EKI  

https://register.ofqual.gov.uk/ 

AK – Skotija Visaptveroša kredītpunktu un kvalifikāciju 

ietvarstruktūra (SKKI), kas aptver visus 

kvalifikāciju līmeņus un veidus. 

12, no kuriem 

1. un 2. līmenis 

atrodas zem 

EKI 1. līmeņa 

• zināšanas un 

izpratne  
• prakse: pielietotās 

zināšanas, 

prasmes un 

izpratne 
• vispārējās izziņas 

prasmes 
• Rēķinātprasme 

un IKT prasmes  
• autonomija, 

atbildība un spēja 

sastrādāties 

Valdības zaļais dokuments “Skotijas iespējas: 

dokuments par mūžizglītību” (1998) 
(angļu valodā) 

 
Ievads Skotijas kredītpunktu un kvalifikāciju 

ietvarstruktūrā (2001) 
(angļu valodā)  

Ieviesta 

2010 
kopīgs UK 

pielīdzināša

nas 

ziņojums; 
UK 

(Skotijas) 

2018. gada 

versija  

http://www.scqf.org.uk/ 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20140910/201410010000/412.105.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20140910/201410010000/412.105.1.pdf
http://www.crus.ch/informationprogramme/
http://www.crus.ch/informationprogramme/
http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/
http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/
https://www.myk.gov.tr/images/articles/mevzuat/tyc_kg_yonetmeligi.pdf
https://myk.gov.tr/TRR/File9.pdf
https://www.myk.gov.tr/images/articles/mevzuat/tyc_kg_yonetmeligi.pdf
https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/TQF_QA_Regulation.pdf
http://www.tyc.gov.tr/
https://dera.ioe.ac.uk/32171/1/general-conditions-of-recognition-august-2018.pdf
http://www.inf.ed.ac.uk/student-services/committees/board-of-studies/SCQF-guide.pdf
http://www.scqf.org.uk/


AK – Velsa Velsas kredītpunktu un kvalifikāciju ietvarstruktūra 

(VKKI), kas aptver visus kvalifikāciju līmeņus un veidus. 

To veido trīs pīlāri: reglamentētas kvalifikācijas, AI 

kvalifikācijas un mūžizglītība. 

VKKI: Astoņi, 

tajā skaitā 

iekļuves līmeņi. 

1. un 2. iekļuves 

līmenis atrodas 

zem EKI 1. 

līmeņa 
 

Reglamentēto 

kvalifikāciju līmeņu 

apraksti: 
• zināšanas 

un izpratne 
• prasmes 

 
Mūžizglītības pīlāra 

līmeņu apraksti: 
• zināšanas 

un izpratne 
• pielietošana un 

darbība  
• autonomija 

un atbildība  

VKKI kopējā vienošanās (CCA), 2002  
(angļu valodā) 

 
Ieviesta 

2010 
kopīgs UK 

pielīdzināša

nas 

ziņojums; 
UK (Velsas) 

2019. gada 

versija 

https://beta.gov.wales/qualifications 

 

Avots: Cedefop. 
 

NKI izveides un ieviešanas posmi 

Cedefop izmanto piecus posmus (
1
) NKI izveides un ieviešanas pārraudzībai. Tie ir: 

(a) konceptualizēšana un izstrāde; 
(b) oficiāla izveidošana/formāla pieņemšana; 
(c) (nepilnīgas) ieviešanas posms; 
(d) pilnīgas ieviešanas posms; 
(e) novērtēšana, ietekme un pārstrāde.  

 

 
1. attēls. NKI izveides cirkulārais un iteratīvais raksturs 

 
 Pilnīgas ieviešanas 
              posms 

Izstrāde (un 

pārstrāde) 
 
 
 
 

 
Nepilnīgas 

ieviešanas 
posms Formāla 

pieņemšana 
 

Posmi attēloti apļa formā, kas norāda uz NKI izveides nepārtraukto, atgriezenisko un iteratīvo raksturu; to 

aktualitāte un ietekme ir atkarīga no nepārtrauktas iesaistīto pušu un lietotāju atgriezeniskās saites. 

 

1. Konceptualizēšana un izstrāde 
Šajā posmā valstis analizē un definē NKI mērķus, pamatojumu un struktūru; iegūtais rezultāts veido pamatu 

izplatīšanai, apspriešanai un tehniskai pārbaudei. Šajā posmā arī savu ieinteresētību pauž attiecīgās 

iesaistītās puses. 

Virzības rādītāji: 

(a) ir panākta vienošanās par pamatojumu un mērķiem; 
(b) ir izveidota struktūra, kā arī konceptuālā un tehniskā bāze;  
(c) galveno iesaistīto pušu izpratnes veicināšana, konsultēšana un ieinteresēšana;  
(d) tehniskās pārbaudes ar projektu starpniecību izvēlētajās ekonomikas zonās.  

 
 

2. Oficiāla izveidošana/formāla pieņemšana 
Šajā posmā valstis oficiāli izveido vai formāli pieņem NKI.  Formāla pieņemšana katrā valstī nozīmē ko citu, 

atspoguļojot attiecīgo nacionālo, politisko un tiesisko kontekstu un kultūru. Tā var izpausties, sākot ar konkrētu 

NKI likumu vai valdības lēmumu ieviešanu līdz pat esošo tiesību aktu un noteikumu vai iesaistīto pušu līgumu 

grozīšanai. Lai arī dažādās Eiropas valstīs formāti atšķiras, formāla pieņemšana parasti ir priekšnoteikums 

ieviešanai. 

Daudzās Eiropas valstīs oficiāla ietvarstruktūras pieņemšana ir prasījusi ilgāku laiku, nekā sākotnēji tika 

paredzēts, kā rezultātā radusies kavēšanās to ieviešanā. 

Virzības rādītāji: 

(a) NKI politika ir oficiāli izveidota/formāli pieņemta (ar NKI likumu, valdības lēmumu, iesaistīto pušu līgumu 

utt.); 
 

1 Par pamatu ņemti Cedefop 2010. gada pētījumā par mainīgajām kvalifikācijām noteiktie pieci pārmaiņu procesa posmi: (a) 

politikas apspriešana; (b) politika; (c) ieviešana; (d) izmēģināšana praksē, izmantojot pilotshēmas; un (e) pilnīga ieviešana 

praksē. 
Cedefop (2010). Changing qualifications: a review of qualifications policies and practices. Luxembourg: Publication Office. 

Cedefop reference series; No 84; p. 17. https://www.cedefop.europa.eu/files/3059_en.pdf 
 

(b) dažādu iesaistīto pušu lomas un atbildība ir saskaņota un definēta tiesību aktos vai citos dokumentos;  
(c) ir pieņemta ieviešanas stratēģija (tostarp ceļa karte, kapacitātes celšanas vajadzības, finansējums utt.). 

 
 

3. (Nepilnīgas) ieviešanas posms 
Nepilnīgas (agrīnas) ieviešanas posmu raksturo konkrētas ieviešanas darbības, ko veic valsts, pilnībā 

iesaistot visas iesaistītās puses. Šī atsevišķā posma izcelšana liecina par to, ka NKI izveidei ir nepieciešams 

pietiekami ilgs laiks, jo pāreja no formālas pieņemšanas uz pilnu funkcionēšanu ir sarežģīta un būtiska, lai 

ietvarstruktūra gūtu panākumus. 

Virzības rādītāji: 

(a) ir noteiktas ieviešanas struktūras (piemēram, pārvaldības struktūru precizēšana, vadošo NKI organizāciju 

un partnerību izvēle);  
(b) rīku un pasākumu izvēle un ieviešana (piemēram, nolikumi, datubāzes, komunikācijas stratēģijas, 

kvalitātes nodrošināšanas pasākumi);  
(c) iestāžu kapacitātes stiprināšana;  
(d) kvalifikāciju piemērošanas līmeņiem turpināšana un pabeigšana;  
(e) kvalifikāciju aktualizēšana un/vai pārveidošana, ņemot vērā mācīšanās rezultātus.  

 
 

4. Pilnīgas ieviešanas posms 
Šajā posmā NKI ir pilnībā ieviesta un funkcionē. NKI rada pievienoto vērtību un palīdz sasniegt pilnīgas 

ieviešanas posmā noteiktos mērķus. 

http://dera.ioe.ac.uk/1873/1/090619handbook20092014en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3059_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3059_en.pdf


Virzības rādītāji: 

(a) NKI ir pastāvīga un redzama nacionālās izglītības, apmācības un kvalifikāciju sistēmas daļa, kas uzlabo 

caurskatāmību: 
i. nodrošinot visu valstī atzīto kvalifikāciju uzskaiti un pielīdzināšanu; tas attiecas uz visaptverošām 

ietvarstruktūrām (kas ieviestas lielākajā daļā Eiropas valstu); 
ii. norādot NKI līmeņus apliecībās un diplomos;  
iii. nodrošinot atsauces punktu standartu un mācību programmu izstrādei un pārskatīšanai; 
iv. nodrošinot atsauces punktu neformālās un ikdienas mācīšanās novērtēšanai un apstiprināšanai; 
v. sniedzot atbalstu skolotājiem, instruktoriem un karjeras konsultantiem; 
vi. nodrošinot platformu iesaistīto pušu sadarbībai izglītības, apmācības un nodarbinātības jomā; 
vii. sniedzot atbalstu tiešajiem lietotājiem (izglītības guvējiem, vecākiem, iedzīvotājiem) mācību un darba 

gaitās, pārsvarā caur kvalifikāciju reģistriem un datubāzēm; 
(b) NKI ir pastāvīga nacionālās izglītības, apmācības un kvalifikāciju sistēmas daļa, kas veicina reformas un 

jauninājumus: 
i. palīdzot ieviest mācīšanās rezultātus dažādās nozarēs un iestādēs; 
ii. kļūstot atvērtākai pret un iekļaujot neformālās izglītības kvalifikācijas un cita veida kvalifikācijas;  
iii. sniedzot informāciju gan izglītībā un apmācībā iesaistītajām pusēm, gan darba tirgū iesaistītajām 

pusēm;  palīdzot strukturēt informāciju par prasmju piedāvājumu un pieprasījumu; kalpojot par 

atbalsta rīku karjeras konsultantiem un profesionālās orientācijas speciālistiem; palīdzot noteikt 

mācīšanās ceļus; atvieglojot darbā gūtās pieredzes apliecināšanu utt. 

 

 
5. Apļa noslēgšana: NKI novērtēšana/pārskatīšana un ietekme 
Lai NKI būtu aktuālas un vērtīgas, tām pastāvīgi jāattīstās. NKI politiku ir regulāri jāpārskata un jānovērtē, 

ņemot vērā tās ieviešanas procesus, devumu, ietekmi, kā arī lai pārliecinātos, ka tā pilda savu mērķi un rada 

pievienoto vērtību izglītības guvējiem un citām iesaistītajām pusēm. 

1. attēlā redzams NKI attīstības cirkulārais (un iteratīvais) raksturs, norādot uz nepieciešamību nepārtraukti 

novērtēt un pārskatīt konceptuālo bāzi, tehnisko ietvaru un iesaistīto pušu līdzdalību un ieinteresētību. Vēl 

viens svarīgs šī posma elements ir vienošanās par NKI pārskatīšanai un novērtēšanai nepieciešamo ietvaru 

un metodoloģiju. 
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