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Attiecināšanas process tiek organizēts 2 fāzēs:

�Pirm ā fāze (2009-2011) –LKI izveidošana; formālās 
izglītības sistēmas attiecināšana pret EKI un augstākās 
pret EAIT

�Otrā fāze (2013-2015) – LKI tālāka attīstība; 
pašvērtējuma ziņojuma pārskatīšana balstoties uz 
jauniem likumiem un projektu rezultātiem.

Attiecin āšanas procesa m ērogs
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Assigning EQF/LQ F levels 1 -3 to educational programmes 

Latvijas ziņojums attiecina vispārējās 
pamatizglītības programmas pret EKI 1.-3. līmeņiem.  
EKI/LKI 1.-2. līmenis attiecas uz kvalifikācijām 
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem.  Šobrīd tās ir 
vienīgās programmas/kvalifikācijas, kas attiecinātas 
pret EKI 1.-2. 
EKI 1.-2. līmeņa apraksti  nav  veidoti specifiski 
apmācāmajiem ar gar īgās att īst ības 
trauc ējumiem . Tādejādi šāda attiecināšana var 
rad īt pārpratumus un mobilit ātes izaicin ājumus 
ar attiecīgajiem līmeņiem citās dalībvalstīs. 

Eiropas Komisijas un Cedefop koment ārs I



Assigning VET qualifications

Diskusijas temats ir dažādu PI programmu 
(arodizglītība, profesionālā vidējā izglītība, 
profesionālā tālākizglītība) ievietošana EKI/LKI 4. 
līmenī. Šīs programmas atš ķiras gan p ēc garuma, 
izgl ītības turpin āšanas iesp ējām un liekas, ar ī 
pēc mācīšanās rezult ātiem. Tās ir attiecin ātas 
pret diviem Latvijas profesion ālās kvalifik ācijas 
līmeņiem. Nacionālie eksperti apgalvo, ka tās visas 
labāk atbilst EKI 4., nevis EKI 3. Būtu labāk, ja būtu 
vair āk inform ācijas un skaidrojums, k ā «best fit» 
princips šeit tiek piem ērots. 

. 

Eiropas Komisijas un Cedefop koment ārs II



Form ālo izgl ītības dokumentu (kvalifik āciju) vieta LKI/EKI
1. līmenis 

Latvija     Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības 
programmas skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)

Īrija        Level 1 and 2 certificate – jauniešiem un pieaugušajiem, arī tiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem, pieaugušajiem bez vai ar niecīgu 
iepriekšējo apmācību.

Lietuva   Kvalifikācijas apliecība

Igaunija   Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības 
programmas skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem)

Portug āle  Pamatizglītība

Nīderlande Pamatizglītība, pre-vocational secondary education



Form ālo izgl ītības dokumentu (kvalifik āciju) vieta LKI/EKI
2. līmenis 

Latvija      Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības 
programmas skolēniem ar         smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)

Īrija            Apliecība par vispārējo pamatizglītību (Junior seritificate);
Level 3 certificate, piem. Datorprasmes

Lietuva      Apliecība par vispārējo pamatizglītību 

Igaunija      Apliecība par vispārējo pamatizglītību 
Apliecība par vispārējo pamatizglītību  par vienkāršotu programmu
Profesionālā kvalifikācija, kas neprasa pamatizglītību 

Portug āle   Vispārējā pamatizglītība 

Nīderlande Pamatizglītība, pre-vocational secondary education



Form ālo izgl ītības dokumentu (kvalifik āciju) vieta LKI/EKI
3. līmenis 

Latvija       Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Īrija            Atestāts par vispārējo vidējo izglītību, kas nedod tiesības stāties 
augstskolā;

Level 4 certificate – piem. Dārzkopība

Lietuva      Kvalifikācijas apliecība

Igaunija     Profesionālās kvalifikācijas pēc pamatizglītības (Vidējās 
izglītības pakāpē)

Portug āle Vidējā izglītība ar tiesībām stāties AI

Nīderlande  Profesionālā izglītība



Form ālo izgl ītības dokumentu (kvalifik āciju) vieta LKI/EKI
4. līmenis 

Latvija         Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Atestāts par arodizglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Īrija               Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Level 5 certificate – sniedz plašas prasmes, kas ir specifiskas profesijai 

un prasa vispārēju teorētisko izpratni.  Var strādāt neatkarīgi, tomēr  ar vispārēju 
uzraudzību. Var iestāties daļā AI programmu. (Restorāna darbi, zivju apstrāde, daļa 
no sociālās aprūpes u.c.). 

Lietuva          Diploms par profesionālo izglītību
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Igaunija          Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas pēc vidējās izglītības (Vidējās izglītības 

pakāpē)

Portug āle        Vispārējā  vidējā izglītība ar dubulto sertifikāciju, vai vidējā izglītība, 
kas ļauj iestāties AI plus apmācība darba vietā (vismaz 6 mēneši)

Nīderlande       Vidējā izglītība, Profesionālā vidējā  izglītība



http://nki-latvija.lv


