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Eiropas Savienības Padomes 
ieteikums 

2018

par to, kā sekmēt

-augstākās izglītības,

-vidējās izglītības,

-ārvalstīs pavadītu mācību periodu 

rezultātu automātisku savstarpēju 
atzīšanu



Eiropas Komisijas redzējums

līdz 2025. gadam izveidot tādu 
Eiropas izglītības telpu, kurā 
robežas netraucēs mācīties, studēt 
un pētīt un kuru tostarp panāks, 
novēršot šķēršļus kvalifikācijas 
atzīšanai gan skolu, gan augstākās 
izglītības līmenī



Automātiskā atzīšana

• Automātiska savstarpējā kvalifikācijas atzīšana ir tiesības, kas 
personai, kura kādā dalībvalstī ir ieguvusi noteikta līmeņa 
kvalifikāciju, dod iespēju iestāties nākamā līmeņa AI 
programmā jebkurā citā dalībvalstī bez nepieciešamības veikt 
jebkādu atsevišķu atzīšanas procedūru.

• Tas neskar AI iestādes vai kompetento iestāžu tiesības noteikt 
īpašus izvērtēšanas un uzņemšanas kritērijus kādai konkrētai 
programmai. Tas neskar tiesības vidējā izglītības kvalifikācijas 
gadījumā pārbaudīt, vai kvalifikācija ir autentiska, vai tā 
patiešām nodrošina piekļuvi AI kvalifikācijas piešķīrējā 
dalībvalstī un vai – pietiekami pamatotos gadījumos – piešķirtā 
kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas piekļuvei kādai 
konkrētai AI programmai uzņemošajā dalībvalstī.



Pamatprincips augstākajā izglītībā

-AI kvalifikācija, kas ir iegūta kādā no dalībvalstīm, tiek automātiski 
atzīta citās dalībvalstīs tādā pašā līmenī turpmāku studiju nolūkiem, 
neskarot AI iestādes vai kompetentās iestādes tiesības noteikt īpašus 
uzņemšanas kritērijus konkrētām programmām vai pārbaudīt 
dokumentu autentiskumu,

-Tāda vidējās izglītības kvalifikācija, kas nodrošina piekļuvi AI tajā 
dalībvalstī, kurā tā tika piešķirta, tiek atzīta citās dalībvalstīs tikai 
nolūkā dot piekļuvi AI, neskarot AI iestādes vai kompetentās iestādes 
tiesības noteikt īpašus uzņemšanas kritērijus konkrētām programmām 
vai pārbaudīt dokumentu autentiskumu.



Augstākā izglītība - nosacījumu 
izpilde
Nosacījumi Izpilde 

Latvijā

NKI vai sistēmas ir pielīdzinātas EKI un ir veikušas pašsertifikāciju
saistībā ar EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūru

Izpildīts

AI sistēma ir organizēta saskaņā ar Boloņas procesa struktūrām 
un principiem, kas aptver trīs ciklu sistēmu un, ja tas attiecas uz 
dalībvalsti, – īsu ciklu, kā definēts EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrā

Izpildīts

Ārēju kvalitātes nodrošināšanu veic neatkarīgas kvalitātes 
nodrošināšanas aģentūras, kas ir reģistrētas EQAR un kas 
darbojas, ievērojot gan standartus un pamatnostādnes attiecībā 
uz kvalitātes nodrošināšanu EAIT, gan Eiropas pieeju kopīgu 
programmu kvalitātes nodrošināšanu.

Izpildīts



Pārredzamības instrumenti

Pārredzamības instrumenti Ieviešana Latvijā

Atjaunināts kursu katalogs ar aprakstiem par augstākās 
izglītības studiju programmām

Daļēji ieviests

Diplomu pielikumi, kas visiem absolventiem tiek
izsniegti automātiski un bez maksas, plaši izmantotā
valodā un, ja iespējams, digitālā formātā

Diplomu pielikumi 
ieviesti
Digitālais formāts nav 
ieviests

Pārredzami atzīšanas kritēriji, kas tiek piemēroti visās
augstākajās izglītības iestādēs

Daļēji ieviests



Plānotās izmaiņas Augstskolu 
likumā
• Ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu un izglītības dokumentu, kā 

arī vidējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīzi veic AIC, 
izņemot gadījumu, ja šā panta 1.1 daļā minēto dokumentu 
ekspertīzi veic attiecīgā augstskola.

• Augstskola, kura atbilst MK noteiktajām prasībām un kurai MK 
noteiktajā kārtībā ir piešķirtas tiesības veikt ES valstīs, EEZ 
valstīs, Šveices Konfederācijā un MK noteiktajās ārvalstīs no 
2016. gada 1. janvāra izsniegto izglītības dokumentu un iegūto 
akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu ekspertīzi, to veic 
atbilstoši šā panta otrajai daļai, ja šo dokumentu īpašnieks ir 
iesniedzis attiecīgajā augstskolā iesniegumu studiju uzsākšanai 
vai studiju turpināšanai Latvijā.



Globālā Konvencija (UNESCO)

•Pievienojās 2021. gadā Lietuva, 
Igaunija, Norvēģija u.c.

•Latvija plāno – 2022. gadā.
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