
 

INFORMATĪVS PĀRSKATS 

KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRAS EIROPĀ 

ATTĪSTĪBA 2018. GADĀ 
 

   Mācīšanās rezultātos balstītas savstarpējās uzticēšanās vairošana 
 
 

Ņemot vērā dinamiku, ko izraisīja tās 2008. gada 

Ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

izveidošanu mūžizglītībai (EKI), 2017. gadā Padome 

apstiprināja pārskatītu ieteikumu (
1
) ar mērķi sekmēt 

EKI ieviešanu visās valstīs, sistēmās un iestādēs, lai 

veicinātu cilvēku “nodarbinātību, (...) mobilitāti un 

piekļuvi mūžizglītībai”. Eiropas Komisija, visas ES 

dalībvalstis, vairākas trešās valstis, sociālie partneri 

un daudzas citas iesaistītās puses (
2
) sadarbojas savā 

starpā, lai nodrošinātu saskaņotu, caurskatāmu un 

koordinētu nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru  

piesaistīšanu (pielīdzināšanu) EKI. Mācīšanās 

rezultātu sistemātiska izmantošana ietvarstruktūrās 

veicina kvalifikāciju caurskatāmību un salīdzināmību 

dažādās valstīs un sistēmās. Ir panākts stabils 

progress, un šodien ir grūti iedomāties Eiropas 

izglītības un apmācības sistēmas bez ietvarstruktūrām 

(
3
). 

NKI ATTĪSTĪBA: PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA 

Šobrīd 39 Eiropas valstis (
4
) izstrādā 43 nacionālās 

kvalifikāciju ietvarstruktūras (NKI) un ir sasniegušas 

dažādus īstenošanas posmus. Vairākas valstis ir 

pārskatījušas vai pārskata savas ietvarstruktūras. 

Ietvarstruktūras ieviestas visā Eiropā 

                                                           
1 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 
ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en 
2 EKI konsultatīvā padome pārrauga EKI ieviešanu Eiropas līmenī. 
3 Skat. arī EKI desmit gadu jubilejas pasākumu 2018. gadā. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1296&
moreDocuments=yes&tableName=events&typeId=92 
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 EU dalībvalstis, EEZ valstis (IS, LI, NO), kandidātvalstis (AL, MO, MK, RS un 

TR), un potenciālās kandidātvalstis (BA, XK), un CH. 

Lielākā daļa valstu ir oficiāli ieviesušas NKI ar tiesību 

aktu, dekrētu, noteikumiem vai ieinteresēto pušu 

vienošanos par dialoga platformas izveidi. No visām 

ES dalībvalstīm Spānija ir vienīgā, kas vēl nav 

pabeigusi ievadpasākumus ietvarstruktūras 

ieviešanai. Jaunākās valstis, kas ieviesušas 

visaptverošas ietvarstruktūras, ir Itālija un Serbija 

(2018. gadā). Vairākas valstis veic NKI tiesiskā 

pamata stiprināšanu: Grieķija gatavo prezidenta 

dekrētu par NKI, Kipra apsver darīt to pašu. Ungārija 

2019. gadā plāno pieņemt valdības dekrētu, kas 

noteiks NKI darbību, pārvaldību un kvalitātes 

nodrošināšanu. 

1. ATTĒLS.  VALSTIS, KAS SAVAS NKI PIELĪDZINĀJUŠAS EKI 

 

Ceļā uz pilnīgu ietvarstruktūru ieviešanu 

Cedefop skatījumā 17 ietvarstruktūras atrodas 

nepilnīgas ieviešanas posmā (
5
). Šīs valstis veido 

pamatu savām NKI (datubāzes, sekundārie tiesību 

akti, komunikācija, kvalitātes nodrošināšana), 

pārstrādājot savas kvalifikācijas, balstot tās 
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 AT, BE (FR, DE), BG, HR, CY, EL, HU, XK, LI, LT, MO, MK, RO, SK, SE, TR. 

PIELĪDZINĀŠANA PLĀNOTA 2019. 

GADĀ: 4 VALSTIS 

NKI PIELĪDZINĀTA EKI: 35 

VALSTIS 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf


mācīšanās rezultātos, un pakāpeniski ievieš tās savās 

ietvarstruktūrās. Beļģija (FR) un Lihtenšteina ir 

jaunākās valstis, kas iekļāvušas pirmās kvalifikāciju 

grupas savās ietvarstruktūrās. Sagatavošanās darbus 

ieviešanai veikušas Albānija, Bosnija un Hercegovina, 

Itālija un Serbija. 

Cedefop skatījumā 21 nacionālā ietvarstruktūra 

atrodas pilnīgas ieviešanas posmā (
6
). Tās ir kļuvušas 

par neatņemamu valsts izglītības un apmācības 

sistēmu daļu un ir balstītas mācīšanās rezultātos. 

Šobrīd lielākais izaicinājums ir veicināt iesaistīto pušu 

līdzdalību, atzinību un ieinteresētību, kā arī redzamību 

tiešajiem lietotājiem. 

NKI pielīdzināšana EKI 

35 valstis ir formāli piesaistījušas savas nacionālās 

kvalifikāciju ietvarstruktūras EKI (
7
). Paredzēts, ka 

pārējās četras valstis (
8
) to paveiks 2019. gadā. Tas 

nozīmē, ka pirmais posms NKI sasaistei ar EKI ir 

gandrīz pabeigts. Pēdējos gados četras valstis (
9
) ir 

aktualizējušas savus pielīdzināšanas ziņojumus. 

Pārskatītajā EKI ieteikumā uzsvērts, ka, tā kā 

kvalifikāciju sistēmas mainās, ir pastāvīgi jāveic 

ietvarstruktūru aktualizēšana. 

 

1. IESPRAUDUMS. PIEMĒRS: FRANCIJAS NKI PĀRSKATĪŠANA 

Francijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tika izveidota 

2002. gadā un pieder pie pirmās NKI paaudzes. 

Tās pastāvēšana bija cieši saistīta ar Nacionālās 

profesionālo kvalifikāciju komitejas (CNCP: 

Commission Nationale de la Certification 

Professionnelle) un nacionālā profesionālo 

kvalifikāciju reģistra esamību. Nacionālā 

profesionālo kvalifikāciju reģistra pamatā bija 

piecu līmeņu struktūra, kuras pirmsākumi 

meklējami 1969. gadā. 5. līmenis bija zemākais, 

savukārt 1. līmenis – augstākais. 
 

Tā kā notika turpmāka Francijas kvalifikāciju 

sistēmas attīstība, bija nepieciešams aktualizēt 

līmeņu struktūru. 2019. gada janvārī tika pieņemta 

jaunā ietvarstruktūra (Cadre National des 

Certifications Professionnelles), kas sastāv no 

astoņiem līmeņiem un tuvu piesaistīta EKI. Vecie 

līmeņi tika pielīdzināti EKI 3. līdz 8. līmenim, 
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 BE(FL), DK, CZ (daļēja ietvarstruktūra PIA kvalifikācijām), EE, FI, FR, DE, IS, 

IE, LV, LU, MT, NL, NO, PL, PT, SI, CH, UK (ENI, Velsa un Skotija). 
7
 AT, BE (FL un WA), BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, EL, HU, IS, IE, IT, 

XK, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SL, SE, CH, TR un UK 
(Anglija, Skotija un Velsa). 
8 AL, BA, RS un ES 
9 BE (FL), EE, MT (četras reizes), un UK (Skotija). 

savukārt 1. un 2. līmenis ir jaunums. Tika izveidota 

jauna četrpusējo prasmju aģentūra “France 

Compétences”, kas aizstāja vairākas iepriekšējās 

struktūras. Tās kompetencē ir NKI un kvalifikāciju 

reģistra vadība, un tās mērķis ir PTIP un 

māceklības finansēšana un pārvaldība. 
 

Francijas NKI ieviešana ir bijusi cieši saistīta ar 

neformālās un ikdienas mācīšanās 

apstiprināšanas sistēmu (validation des acquis de 

l’expérience, VAE): visas nacionālajā kvalifikāciju 

reģistrā iekļautās kvalifikācijas var tikt iegūtas 

apstiprināšanas ceļā, kā arī katrai kvalifikācijai ir 

norādīta atbilstošā VAE kārtība. 

 

Vēlme panākt lielāku skaidrību nezūd: NKI 

ieviešanas pārraudzība un novērtēšana 

Lai atspoguļotu attīstību nacionālajās sistēmās, arvien 

lielāks skaits valstu veic savu NKI novērtēšanu un 

dažos gadījumos arī pārskatīšanu. Ņemot vērā nesen 

veiktā NKI novērtējuma ieteikumus, Nīderlande plāno 

2020. gadā pieņemt tiesību akta priekšlikumu ar mērķi 

stiprināt savas ietvarstruktūras tiesisko pamatu un 

veicināt komunikāciju starp iesaistītajām pusēm. 

Ir pierādījies, ka NKI ir pakļautas nebeidzamai cikliskai 

dinamikai: tām pastāvīgi jāattīstās, lai tās būtu aktuālas 

un sniegtu pievienoto vērtību tiešajiem lietotājiem. To 

mērķis un pielietojums nepārtraukti mainās, tādēļ ir 

nepieciešams tās periodiski novērtēt, lai iegūtu 

informāciju par ietvarstruktūru mainīgo raksturu un 

tādējādi veicinātu to attīstību. 

Lielākā daļa valstu ir piešķīrušas NKI un EKI līmeņus 

savām kvalifikācijām. Uzticami nacionālie un Eiropas 

līmeņi ļauj salīdzināt dažādas kvalifikācijas, kā arī palīdz 

tās pārnest un atzīt. Lai sekmētu savstarpējo izpratni 

par kvalifikācijām un ticību tām, valstis diskutē par to, kā 

pilnveidot pielīdzināšanas procesu, ņemot vērā arvien 

stingrāku mācīšanās rezultātu ieviešanu. 

NKI PIEAUGOŠĀ DARBĪBAS JOMA UN IETEKME 

Visaptverošas ietvarstruktūras kļūst izplatītākas 

Eiropas valstis mēdz ar savu ietvarstruktūru palīdzību 

izveidot visaptverošas kvalifikāciju kartes visās nozarēs 

(PIA, augstākā izglītība, vispārējā izglītība, pieaugušo 

mācīšanās). Daudzās ietvarstruktūrās tiek iekļautas 

kvalifikācijas, kas iegūtas ārpus formālās izglītības, 

apstiprinot neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās 

ceļā iegūtās prasmes un kompetences. Šāda pieeja ir 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cadre-national-certifications-professionnelles
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cadre-national-certifications-professionnelles
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cadre-national-certifications-professionnelles


būtiska mūžilgas mācīšanās un alternatīvo virzības ceļu 

veicinošai politikai, kas ir daudzu Eiropas NKI pamatā. 

36 no 39 valstīm veic visaptverošas ietvarstruktūras 

izstrādi, savukārt divas valstis – Čehija un Šveice – 

izmanto atsevišķas ietvarstruktūras profesionālās 

izglītības/arodizglītības un augstākās izglītības 

kvalifikācijām (
10

). 

Austrija ir parādījusi, kā pilnveidot ietvarstruktūru, 

izmantojot pakāpenisku pieeju. Sākotnēji tika plānots 4. 

un 5. līmenī iekļaut augstākās izglītības un PIA 

kvalifikācijas, sākot ar skolā un māceklībā iegūtām 

kvalifikācijām. 2018. gadā EKI 6. līmenim tika 

pievienotas un pielīdzinātas amata meistara 

kvalifikācijas. Jaunie tiesību akti, kas reglamentē PIA 

kvalifikācijas, piemēram Meister vai Ingenieur, attiecas 

uz NKI, turklāt Ingenieur ir pat tiešā veidā paņemta no 

NKI. 

Itālija 2013. gadā pieņēma likumu, ar kuru tika izveidota 

valsts kompetenču sertifikācijas sistēma, kurā 

apkopotas nacionālās un reģionālās kvalifikācijas, 

raksturojot tās caur mācīšanās rezultātiem. Itālijas 

visaptverošā NKI tika pieņemta 2018. gada janvārī.  Tā 

sastāv no 8 līmeņiem un attiecas uz vispārējās 

izglītības, AI un PIA kvalifikācijām, kas piešķirtas valsts 

un reģionālā līmenī. Turklāt Itālija jau ir apzinājusi vairāk 

nekā 4000 reģionālo kvalifikāciju iekļaušanai 

nacionālajā ietvarstruktūrā. 

Ārpus formālās izglītības iegūto kvalifikāciju 

iekļaušana 

Lai izstrādātu visaptverošu kvalifikāciju karti, valstis (
11

) 

paplašina savas ietvarstruktūras, iekļaujot tajās 

kvalifikācijas, ko izstrādājuši un piešķīruši privāti 

uzņēmumi un izglītības īstenotāji, piemēram, pieaugušo 

izglītības nodrošinātāji. Tas tiek darīts ar mērķi palielināt 

šo kvalifikāciju caurskatāmību, noskaidrot to saistību ar 

formālajām kvalifikācijām un ļaut iedzīvotājiem tās labāk 

izmantot mūžizglītībā un profesionālajā pilnveidē. Tomēr 

tas rada vairākus izaicinājumus saistībā ar šo 

kvalifikāciju formātu un kvalitāti, to atbilstību mācīšanās 
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 Apvienotajā Karalistē (ENI) jaunās ietvarstruktūras darbības joma ir 

plašāka nekā iepriekšējai, un tā aptver visas reglamentētās akadēmiskās un 
profesionālās kvalifikācijas. 5. līdz 8. līmenis ir pielīdzināms Anglijas, Velsas 
un Ziemeļīrijas AI ietvarstruktūrām. Skotijas un Velsas ietvarstruktūras ir 
visaptverošas. Dažas valstis cenšas integrēt augstākās izglītības (AI) 
kvalifikācijas. 
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 Tostarp NL, SI, SE un UK-Skotija. 

rezultātos balstītu NKI un EKI aprakstiem un 

nepieciešamībai radīt uzticēšanos. 

Francijas NKI, kas ir iekļaujoša ietvarstruktūra, sastāv 

gan no valsts piešķirtām kvalifikācijām, gan privātā 

sektora kvalifikācijām. Lēmuma par kvalifikācijas 

iekļaušanu valsts reģistrā pamatā ir tās darba tirgus 

vērtība un kvalitāte. 

Nīderlandes privātās izglītības un apmācības tirgus ir 

vērienīgs ar vairāk nekā 1,3 miljoniem dalībnieku un 

vairāk nekā 12 000 īstenotāju. Privātais sektors īsteno 

84% pieaugušo izglītības. Privātas kvalifikācijas 

iekļaušana Nīderlandes NKI piešķir tai spēcīgu 

kvalitātes zīmi, paaugstinot tās salīdzināmību un 

vērtību, kā arī cilvēku uzticēšanos tai. Neformālās 

izglītības īstenotāju arvien aktīvāk iesniedz pieteikumus, 

kas liecina par ietvarstruktūras redzamību. Līdz 2019. 

gada februārim NKI līmeņi bija piešķirti 65 

nereglamentētām kvalifikācijām.  

Polija ir izveidojusi visaptverošu NKI, kā pamatā ir 

integrēts kvalifikāciju reģistrs, kurā ietilpst visu veidu 

kvalifikācijas. Nesen uzsākta “tirgus kvalifikāciju” 

saskaņošana. Līdz 2019. gada sākumam valsts reģistrā 

bija iekļauta 41 tirgus kvalifikācija, un vēl vairākas 

plānots iekļaut līdz 2020. gadam. 

Austrija un Vācija veic pilotprocedūras attiecībā uz 

kvalifikāciju, kas iegūtas ārpus formālās izglītības, 

iekļaušanu. Īrija un Dānija ir pieņēmušas tiesisko 

pamatu šādu kvalifikāciju iekļaušanai. 

Starptautisko kvalifikāciju integrēšana 

Starptautisko kvalifikāciju parādīšanās atspoguļo 

Eiropas ekonomikas un darba tirgu globalizāciju. EKI 

darbojas kā pārneses punkts visu veidu un līmeņu 

kvalifikācijām, arī tām, ko piešķīrušas starptautiskas 

organizācijas.  Tās vairo šādu kvalifikāciju īpašnieku 

iespējas iekļūt Eiropas darba tirgos vai izglītības un 

apmācības sistēmās. Tomēr, lai nodrošinātu to, ka EKI 

atbalsta mūžilgu mācīšanos, mobilitāti un nodarbinātību 

arī praksē, svarīga nozīme ir saskaņotai starptautisko 

kvalifikāciju pielīdzināšanai dažādo NKI kontekstā. 

Pieejamie dati liecina, ka 2018. gadā deviņās valstīs bija 



ieviesta vai tiek izstrādāta kārtība, kādā starptautiskās 

kvalifikācijas iekļaujamas valsts NKI (
12

). 

IETVARSTRUKTŪRU IZNEŠANA PRIEKŠPLĀNĀ 

Sabiedrības informētība un ieinteresēto pušu 

pielietojums 

Lai iedzīvotāji spētu gūt labumu no ietvarstruktūrām, 

tām jākļūst redzamākām. To var panākt tikai tad, ja 

izglītības un darba tirgus dalībnieki savā ikdienas darbā 

arvien vairāk izmanto ietvarstruktūras, pārvēršot tās par 

taustāmu realitāti tiešajiem lietotājiem. Pēdējo gadu 

laikā vairākas valstis (
13

) ir pārraudzījušas un 

novērtējušas savas ietvarstruktūras, lai veicinātu to 

aktualitāti un redzamību, kā arī lai virzītu to tālāku 

īstenošanu. 

2. IESPRAUDUMS. PLAŠA SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA PAR MALTAS 

NKI 

2016. gada aptaujā atklājās, ka gandrīz 70% 

iedzīvotāju zina par Maltas NKI esamību, ar vēl lielāku 

rādītāju to iedzīvotāju vidū, kas to aktīvi izmanto.  Par 

ietvarstruktūru atbildīgā valsts iestāde, sadarbībā ar 

darba devējiem, izveidoja kvalifikāciju atzīšanas 

informācijas centru, lai veicinātu tās izmantošanu. 

Valsts galvenais nodarbinātības portāls “JobsPlus” 

izmanto šo ietvarstruktūru darba atļauju izsniegšanai, 

turklāt NKI līmeņi tiek pielietoti dažādās veicināšanas 

shēmās, piemēram, stipendijām un nodokļu atlaidēm. 

Darba devēji izmanto šo ietvarstruktūru darbinieku 

piesaistīšanai un karjeras veidošanai, valsts iestādes 

norāda NKI līmeni brīvajām darbavietām. Ir īstenotas 

uz valsts un privātajām izglītības iestādēm, 

pašvaldībām un citām valdības struktūrām vērstas 

informācijas kampaņas, izmantojot sociālos medijus, 

plakātus un videomateriālus. 

 

 

Kvalifikācijas ar NKI/EKI līmeņiem 

Šobrīd 30 valstis norāda EKI/NKI līmeņus jaunajos 

kvalifikāciju dokumentos un/vai Europass pielikumos 

(
14

), 24 valstis ir iekļāvušas līmeņus savās nacionālajās 

kvalifikāciju datubāzēs (
15

). Vairākas valstis, piemēram, 

Igaunija, Vācija un Slovēnija, norāda NKI/EKI līmeņus 

gan ar profesionālo izglītību, gan ar vispārējo izglītību 
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 BG, FR, LI, NL, PT, SI, SK, SE, UK 
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 EE, IE, LV, MT, NL, PL, SI, UK. 
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 AT, BE (FL, FR), CZ, DK, EE, FR, DE, EL, HU, IE, XK, LV,  LT, MT, ME, NL, MK, 

PL, PO, RO, SI, SK, TR un UK. Šobrīd; dažas valstis iekļauj tikai NKI līmeņus. 
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 AT, BE (FL, FR), CZ, DK, EE, FR, DE, EL, HU, IE, XK, LV,  LT, MT, ME, NL, MK, 

PL, PO, RO, SI, SK, TR un UK. Šobrīd; dažas valstis iekļauj tikai NKI līmeņus. 

saistītu kvalifikāciju dokumentos. Tomēr lielākajā daļā 

gadījumu liels progress panākts profesionālās izglītības 

un apmācības (PIA un/vai PTIP) jomā, bet mazāks – 

vispārējās izglītības kvalifikāciju jomā. NKI/EKI līmeņu 

iekļaušana augstākās izglītības kvalifikācijās līdz šim 

bijusi ierobežota, izņemot Europass diploma pielikumu. 

Tas parāda to, ka par NKI/EKI līmeņu iekļaušanu parasti 

lemj piešķīrēja (autonoma) iestāde. 

Komunikācija un informatīvi pasākumi 

Dažas valstis ir veikušas pasākumus izpratnes par savu 

NKI veicināšanai. Īrija ir īstenojusi informatīvas 

kampaņas, kas ir vērstas uz izglītības un apmācības 

īstenotājiem un karjeras konsultantiem, kas savukārt 

informē izglītības guvējus un citus tiešos lietotājus par 

NKI. 2019. gadā paredzēta informatīva kampaņa, kas 

būs vērsta uz piešķīrējiestādēm, pētniekiem, 

likumdevējiem un sociālajiem partneriem.  

3. IESPRAUDUMS. MĒRĶTIECĪGA NKI POPULARIZĒŠANA: SKOTIJAS 

PIEMĒRS  

Skotijas ietvarstruktūra ir viena no vecākajām 
visaptverošajām ietvarstruktūrām Eiropā. Tā aptver 12 
līmeņus un ir visu valdības politiku pamatā. Tajā ietilpst 
visu veidu kvalifikācijas, līdz šim apmēram 11 500, no 
kurām aptuveni 1 000 pieder arodbiedrībām, darba 
devējiem un profesionālajām organizācijām. 
 
Tās redzamība tiek nodrošināta, norādot tās līmeņus 
visos piešķirtajos kvalifikāciju dokumentos. Līdztekus 
tīmekļa vietnei, aktivitātēm sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos un biežām prezentācijām pasākumos, 
ietvarstruktūra tiek popularizēta arī ar “Skolas vēstnieku 
programmas” palīdzību, kā ietvaros mācībspēki un 
vecāko klašu skolēni tiek apmācīti nodot informāciju par 
to citiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem. NKI 
līmeņi tiek iestrādāti izglītības programmās un valsts 
apmācību programmās. Arī tas, ka ietvarstruktūru plaši 
izmanto karjeras konsultanti un profesionālās 
orientācijas speciālisti, veicina tās redzamību, turklāt tā 
kļūst arvien pamanāmāka koledžu sektorā. Pateicoties 
ietvarstruktūrai, 2015./2016. studiju gadā vairāk nekā 
4000 koledžas studentu tika virzīti pa sasaites ceļiem 
starp augstākās izglītības nacionālajām kvalifikācijām 
un bakalaura līmeņa kursiem. 
 

Vecākās ietvarstruktūras Eiropā ir Īrijas, Francijas un 

Apvienotās Karalistes (Skotijas un Velsas) 

ietvarstruktūras; tās strauji virzās uz to, lai kļūtu 

visaptverošas. Tās ir kļuvušas par neatņemamu 

nacionālo kvalifikāciju sistēmu daļu, kas ir visu izglītības 



un apmācības politiku pamatā. Tās aptver visu veidu 

kvalifikācijas gan valsts, gan privātajā sektorā, un ņem 

vērā arī neformālo izglītību un ikdienas mācīšanos. Kaut 

arī klasifikācija un caurskatāmība joprojām ir svarīgi 

mērķi, tās veicina piekļuvi mācībām un nodarbinātībai. 

Apvienotajā Karalistē un Īrijā ietvarstruktūras tiešajiem 

lietotājiem apliecībās, tās izmanto karjeras 

konsultācijās, personāla atlasei un pilnveidošanai, un 

tās palīdz atzīt ārvalstu kvalifikācijas un iepriekšējo 

mācīšanos. 

NKI turpmākas attīstības nodrošināšana 

Kopumā visas valstis apņēmušās turpināt attīstīt un 

ieviest ietvarstruktūras, lai maksimāli palielinātu to 

potenciālu. Ietvarstruktūras ļāvušas saskaņotāk 

izmantot mācīšanās rezultātus un pārskatīt, un 

aktualizēt kvalifikācijas, piemēram, kā “izglītības 

kvalifikācijas” (
16

) no 1. līdz 4. līmenim Beļģijā (FL) un 

vispārējās izglītības kvalifikācijas Lietuvā. Tās 

veicinājušas iesaistīto pušu sadarbību visās izglītības 

un nodarbinātības jomās, sekmējušas kvalifikāciju 

kvalitāti un attīstību, sistēmu un ceļu caurskatāmību, 

cieņu pret PIA kvalifikācijām, kā arī neformālās un 

ikdienas mācīšanās apstiprināšanu. 

4. IESPRAUDUMS. KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRAS VISĀ 

PASAULĒ 

Pēdējo gadu laikā kvalifikāciju ietvarstruktūras visā pasaulē 

ir strauji attīstījušās. Ceturtais Globālais reģionālo un 

nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru pārskats (tiks izdots) 

iekļaus vairāk nekā 100 nacionālās un septiņus reģionālās 

ietvarstruktūras, kā arī izvēlētas transversālas tēmas.  

Daudzas no šīm ietvarstruktūrām ir padziļinātas un 

paplašinātas kopš 2017.gada, balstoties uz sociālām, 

ekonomiskām un tehnoloģiju pārmaiņām, darba tirgus 

globalizāciju, migrāciju, elektroniski parakstīto izglītības 

dokumentu parādīšanos, kas visas sniedz jaunus 

izaicinājumus kvalifikāciju un prasmju atzīšanā.  

Cedefop; ETF; UNESCO; UNESCO Mūžilgas mācīšanās 

institūts (nākotnē); Globālais reģionālo un nacionālo 

kvalifikāciju ietvarstruktūru pārskats 2019.  

 

Kvalifikāciju ietvarstruktūras ir nostiprinājušas savu 

vietu Eiropas izglītības un apmācības telpā: to loma 

nākotnē būs atkarīga no pastāvīgas aktualizēšanas un 

pilnveidošanas, un to spējas veicināt iedzīvotāju 

mācīšanos un nodarbinātību. 
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 Flāmu formālās izglītības sistēmā iegūtās kvalifikācijas. 
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