
Izglītības guvēja kvalifikācija – zināšanas, 
prasmes un kompetences, ko apliecina 
izglītības dokuments. 
Latvijas izglītības kvalifikāciju atbilstība 
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai. 

Datu krātuve 
Apkopotas Latvijas izglītības iestādēs 
iegūstamās kvalifikācijas. 

Terminu skaidrojošā vārdnīca 
Ikvienam pieejami skaidrojumi biežāk 
lietotajiem jēdzieniem.

Datubāzes mājaslapas attēls

Ar Latvijas kvalifikācijas dokumentu darba 
meklējumos 
Latvijas Kvalifikāciju datubāze ir ietverta 
kopējā E i ropas izgl ī t ības iespēju un 
kvalifikāciju datubāzē: 
https://ec.europa.eu/ploteus 
Piesakoties darbā kādā no Eiropas valsīm, 
darba devējam ir iespēja atrast Latvijas vai 
Eiropas datubāzē darba ņēmēja kvalifikācijas 
dokumentu, saprast, ko zina, prot un spēj 
potenciālais darbinieks un kāda līmeņa 
kvalifikācijas dokuments ir iesniegts.

Jaunietis izglītības izvēlē  
Jauniešiem un vecākiem ir iespēja iepazīties 
un izvērtēt Latvijā iegūstamās kvalifikācijas.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra palīdz būt 
mobiliem Eiropas vienotajā dzīves un darba 
telpā. 
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešana 
u n p i e s a i s t e E i r o p a s k v a l i fi k ā c i j u 
ietvarstruktūrai uzlabo Latvijas izglītības 
kvalifikāciju starptautisko salīdzināmību. 
Latvijas izglītības guvējiem ar saņemto 
kvalifikācijas dokumentu ir lielākas iespējas 
apliecināt savas prasmes, meklējot darbu 
darbu ārvalstīs, kur tiek pieprasīta atbilstoša 
kvalifikācija.

Kam un kā var noderēt 
datubāze?

Datubāzē par katru kvalifikāciju: 
Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis, 
ISCED tematiskā joma, atbilstība profesijai pēc ISCO-08 
k lasifikatora , izgl ī t ības pakāpe, kval ifikāci jas 
izdevējiestāde, kvalifikācijas ieguves nosacījumi, mācību 
ilgums un mācīšanās rezultāti – zināšanas, prasmes un 
kompetences, ko satur izglītības dokuments. 

Līdzfinansē Eiropas Savienības 
programma “Erasmus+”

Kvalifikācijas 
kārtotas 

astoņos līmeņos

www.lkd.lv 
datubāze 
ar 
meklēšanu

Izglītības guvējs Darba devējs

MEKLĒŠANA 
 

Pēc dokumenta veida, 
piemēram "diploms". 

Pēc EKI vai LKI kvalifikācijas 
līmeņa, piemēram, 6. 

Pēc profesijas nosaukuma, 
piemēram,  

"agronoms" vai "inženieris", 
tematiskās jomas

viis.lv 
Valsts izglītības informācijas sistēma 

Vispārējā, 
profesionālā vidējā un tālākizglītība

svr.aic.lv 
Studiju virzienu reģistrs 
Augstākā 
izglītība

Apgūtās  
zināšanas, 
prasmes, 
kompetences 
 
Diploma  
pielikuma 
paraugs

Kvalifikācija 
un tās līmenis 

 
Izglītības 

iestāde un  
iestāšanās 
nosacījumi

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra sekmē 
cilvēka mūžizglītības motivāciju 
Mācīšanās rezultātu formulēšana  
veicina iegūto zināšanu  
un prasmju atzīšanu,  
veicina cilvēku  
profesionālo un 
personisko pilnveidi.


