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Situācijas 

izzināšana

1

Projekta ieviešanas posmi

Uzdevumu

izstrāde

2

Datu bāzes

ieviešana

3

Izvērtēšanas

posms

4



Unikāla informācijas sistēma, 
kas apkopo Latvijā iegūstamos 
izglītības dokumentus astoņos 
Eiropas un Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmeņos  



Pamatizglītība

Vispārējā vidējā izglītība 

Profesionālā pamatizglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā tālākizglītība

Koledžas izglītība

Akadēmiskā augstākā izglītība

Profesionālā augstākā izglītība

ietver

Kvalifikācija ir ikviens 

izglītību apliecinošs 

dokuments



Kvalifikācijas līmenis

Kvalifikācijas atbilstību līmenim nosaka mācīšanās

rezultātu sarežģītības pakāpe:

1. – zemākais līmenis

8. – augstākais līmenis



1. Speciālā izglītība

2. Vispārējā un profesionālā

pamatizglītība

3. Arodizglītība

4. Vispārējā un profesionālā

vidējā izglītība

5. Koledžas, jeb 1. līmeņa

profesionālā augstākā izglītība

6. Akadēmiskā un profesionālā

augstākā izglītība, bakalaura grāds

7. Akadēmiskā un profesionālā augstākā

izglītība, maģistra grāds

8. Doktora grāds

Izglītība 8 līmeņos



Speciālā izglītība1.

Vispārējā un profesionālā

pamatizglītība

2.

Arodizglītība3.

Vispārējā un profesionālā

vidējā izglītība

4.

APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO 

PAMATIZGLĪTĪBU (personām ar 

garīgās veselības traucējumiem)

APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO 

PAMATIZGLĪTĪBU

APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO 

PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo 

kvalifikāciju: Pavāra palīgs

ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar 

profesionālo kvalifikāciju: Pavārs

ATESTĀTS PAR VISPĀRĒJO VIDĒJO 

IZGLĪTĪBU

DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO 

IZGLĪTIBU ar profesionālo kvalifikāciju: 

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Profesionālās kvalifikācijas apliecība: 

Ceļojumu konsultants

Kvalifikāciju 

piemēri



Koledžas, jeb 1. līmeņa

profesionālā augstākā izglītība

5.

Akadēmiskā un profesionālā

augstākā izglītība, bakalaura grāds
6.

Akadēmiskā un profesionālā augstākā

izglītība, maģistra grāds

7.

Doktora grāds8.

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONALĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar 

profesionālo kvalifikāciju: Arhitekta palīgs

Dabaszinātņu bakalaura grāds 

bioloģijā (LU)

Profesionālā bakalaura grāds 

būvniecībā, Būvinženieris (LLU)

Gaisa satiksmes vadības inženieris 

(TSI)

Dabaszinātņu maģistra grāds 

datorzinātnēs (VeA)

Profesionālā maģistra grāds 

datorsistēmās (RTU)

Profesionālās maģistra grāds 

izglītībā, Skolotājs logopēds (LU)

Doktora grāds vadībzinātnē

(BAT)

Kvalifikāciju 

piemēri



Kompetences Prasmes Zināšanas

Kvalifikāciju raksturo



Valsts 

izglītības 

standarti

Profesiju 

standarti

1 2 3

Studiju 

rezultāti no 

Diplomu 

pielikumiem

Mācīšanās rezultātu avoti



Datubāzē par katru

kvalifikāciju:

• Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru

līmenis, 

• ISCED tematiskā joma, 

• atbilstība profesijai pēc ISCO-08 klasifikatora, 

• izglītības pakāpe, 

• kvalifikācijas izdevējiestāde, 

• kvalifikācijas ieguves nosacījumi, 

• mācību ilgums

• mācīšanās rezultāti –

zināšanas, prasmes un kompetences, ko satur

izglītības dokuments. 



Datu avoti

1 2viis.lv

Valsts izglītības
informācijas sistēma

Vispārējā, profesionālā
vidējā un tālākizglītība

svr.aic.lv

Studiju virzienu
reģistrs

Augstākā izglītība

Augstākajā izglītībā no katras programmas izriet unikāla kvalifikācija. 

Vispārējās, profesionālās un tālākizglītības kvalifikāciju apguves saturs balstīts uz standartiem, kas 

definē mērķus, uzdevumus un mācīšanās rezultātus, tāpēc kvalifikācijas ir standartizētas.



Izaicinājumi

Kvalifikācijām nepieciešamie dati nav pieejami vienuviet

Atsevišķa informācija oficiālajos avotos nav 

pieejama elektroniskā formā

Atsevišķu kvalifikāciju atpazīšana izglītībā un sasaiste 

ar profesiju klasifikatoru

Izglītība kvalifikācijas definīcijas trūkums likumdošanā

Korekts standartu un profesiju tulkojums nozaru 

griezumā

Izaicinājumi



Latvijas Kvalifikāciju

datubāzes uzdevums

Apkopot Latvijas izglītības iestādēs
iegūstamās kvalifikācijas

Uzrādīt informāciju par kvalifikācijām, 
atsaucoties uz oficiālo normatīvo 
regulējumu

Sagatavot korektu informāciju par 
kvalifikācijām angļu valodā un 
nodot informāciju Eiropas datu 
avotiem



Latvijas izglītības kvalifikācijas iekļautas 

Learning Opportunities and 

Qualifications in Europe portālā: 

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

Ploteus - salīdzini Latvijas un Eiropas 

izglītības dokumentus

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


Sagaidāmie ieguvumi:

Tiek sekmēta Latvijas izglītības kvalifikāciju 
starptautiskā salīdzināmība un izpratne par EKI un 
LKI nacionālā līmenī

Izglītības guvējiem veido labāku izpratni par 
izglītības procesa ieguvumiem personīgajai 
izaugsmei un profesionālajai konkurētspējai

Darba devējiem ļauj labāk saprast, kāda līmeņa
dokuments ir potenciālam darba ņēmējam un ko
pretendents zina, saprot un spēj paveikt

Tiek sekmēta cilvēku mobilitāte 



1

2 3

4

Kvalifikāciju pielīdzināšana 
Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai turpinās

Attīstība

Tiek pilnveidoti 
mācīšanās 
rezultātu 
formulējumi

Informācija par kvalifikācijām
pieejama par plašāku laika 

periodu

Datubāzes
savienošana ar

citām sistēmām un 
satura integrēšana 

Eiropas informācijas 
avotos



Akadēmiskās informācijas centrs 

kā Nacionālais koordinācijas punkts nodrošina pasākumus 

Latvijas kvalifikāciju piesaistei Eiropas kvalifikācijas

ietvarstruktūrai

EKI

Iedzīvotāju 

starpvalstu

Mobilitātei

un

Mūžizglītības 

sekmēšanai

2004

Darbadevējiem un 

sociālajiem 

partneriem vienotajā 

Eiropas dzīves telpā 

rodas nepieciešamība 

kvalifikācijas padarīt 

pārredzamākas

2008

Izstrādāta vienota 

Eiropas kvalifikāciju 

astoņu līmeņu 

atsauces sistēma un 

ar Eiropas 

Parlamenta un 

Padomes ieteikumu 

2008/C 111/01/EK 

dalībvalstis uzsāk to 

ieviest



Ietvars Pienesums Labākas prasmes

Akadēmiskās informācijas centrs
Dzirnavu iela 16, Rīga
kvalifikacijas@aic.lv

tālr.: 67 225 155
www.latvijaskvalifikacijas.lv

Paldies!
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