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Īss pārskats 

EKS ir instruments, kura mērķis ir veicināt darba ņēmēju un izglītojamo 
personu mobilitāti un mūžizglītību, savstarpēji salīdzinot valstu 
kvalifikāciju sistēmas. Analizējot atbilstību, īstenošanu un pirmos 
rezultātus, var secināt, ka, lai gan EKS īstenošanu varētu vērtēt kā 
sekmīgu, ir konstatētas dažas būtiskas problēmas, kuras var nopietni 
ietekmēt EKS pilnīgu un ticamu īstenošanu. Tomēr ir aicinājums turpināt 
EKS īstenošanu ar nosacījumu, ka ir ievēroti pareizie priekšnosacījumi. 
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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 
 

AI Augstākā izglītība 

AKM Atklātā koordinācijas metode 

AT Austrija 

BE Beļģija 

BE-F Beļģija, valoņu kopiena 

BE-VL Beļģija, flāmu kopiena 

BG Bulgārija 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Federālais profesionālās izglītības 

un apmācības institūts) 
CEDEFOP Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs 

CEEP Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu Eiropas centrs 

CY Kipra 

CZ Čehijas Republika 

DE Vācija 

DK Dānija 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Vācijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūra 
DV Dalībvalsts 

EABK Eiropas arodbiedrību kongress 

EAC ĢD Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts 

EAIT KS Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju sistēma 

ECTS Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma 

ECVET Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un mācībām 

EE Igaunija 

EIF Eiropas Izglītības fonds 

EKS Eiropas kvalifikāciju sistēma 

EKS KG Eiropas kvalifikāciju sistēmas Konsultatīvā grupa 

EKS-REF Eiropas kvalifikāciju sistēmas atbilstības noteikšanas process 

EL Grieķija 

EMPL ĢD Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts 

ENIC-NARIC Eiropas Informācijas centru tīkls — Valsts akadēmiskās (un 

profesionālās) atzīšanas un informācijas centrs 
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EP Eiropas Parlaments 

EQAVET Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra 

profesionālajai izglītībai un mācībām 
ES Spānija 

ES Eiropas Savienība 

ESCO Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju taksonomija 

ESP Eiropas standarti un pamatnostādnes 

EUA Eiropas Universitāšu asociācija 

EUCIS-LLL Eiropas Pilsoniskās sabiedrības platforma mūžizglītībai 

FI Somija 

FR Francija 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Vācijas 

augstākās izglītības kvalifikāciju sistēma) 

HR Horvātija 

HU Ungārija 

IE Īrija 

IS Īslande 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Itālijas Darbinieku profesionālās izglītības attīstības 

institūts) 
IT Itālija 

KMK Kultusministerkonferenz (Vācijas Federatīvās Republikas federālo 

zemju izglītības un kultūras ministru pastāvīgā konference) 

KS Kvalifikāciju sistēmas 

LI Lihtenšteina 

LKA Lisabonas Konvencija par atzīšanu 

LT Lietuva 

LU Luksemburga 

LV Latvija 

MARKT ĢD Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts 

MIP Mūžizglītības programma 

MNL Mācīšanās no līdzbiedriem 

MT Malta 

NL Nīderlande 
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NLQF Nederlands kwalificatiekader (Nīderlandes kvalifikāciju sistēma) 

NO Norvēģija 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Austrijas Aģentūra 

starptautiskajai mobilitātei un sadarbībai izglītības, zinātnes 

sadarbības un pētniecības jomā) 

PIA Profesionālā izglītība un mācības 

PIAAC Starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programma 

PISA Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma 

PL Polija 

PLOTEUS Portāls par izglītības iespējām Eiropas telpā 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Polijas kvalifikāciju sistēma) 

PT Portugāle 

RO Rumānija 

SDO Starptautiskā Darba organizācija 

SE Zviedrija 

SI Slovēnija 

SK Slovākija 

TK Turcija 

UEAPME Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 

UK Apvienotā Karaliste 

UK (SCOT) Apvienotā Karaliste, Skotija 

VKP Valsts koordinācijas punkts 

VKS Valsts kvalifikāciju sistēma 

VND Valsts nodarbinātības dienesti 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Zviedrijas Augstākās 

profesionālās izglītības valsts aģentūra) 
ZPK Zināšanas, prasmes un kompetences 
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KOPSAVILKUMS 
Eiropas kvalifikāciju sistēma (EKS) mūžizglītībai ir instruments, kurš izveidots Eiropas 
sadarbībai izglītības un mācību jomā un kura mērķis ir veicināt darba ņēmēju un izglītojamo 
personu mobilitāti un mūžizglītību. Kopsavilkumā tiks sniegts īss šā pētījuma rezultātu 
apraksts, novērtējot EKS nozīmīgumu, īstenošanu un rezultātus. Nobeigumā mēs sniegsim 
secinājumus un ieteikumus. 

Eiropas kvalifikāciju sistēmas (EKS) mūžizglītībai nozīmīgums 

EKS mērķis ir saskaņot dažādās valstu kvalifikāciju sistēmas ar kopējo Eiropas kvalifikāciju 
sistēmu, kurai ir astoņi līmeņi. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa 
Ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (2008/C 
111/01) dalībvalstis (MS) tiek aicinātas:  

 līdz 2010. gadam savas valsts kvalifikāciju sistēmas piesaistīt Eiropas kvalifikāciju 
sistēmai; 

 līdz 2012. gadam norādīt EKS līmeni katrā jaunā kvalifikācijā; 

 nosakot un aprakstot kvalifikācijas, izmantot uz mācību rezultātiem pamatotu pieeju un 
veicināt neformālās un ikdienējās izglītības apstiprināšanu; 

 sekmēt un piemērot kvalitātes nodrošināšanas principus izglītībā un mācībās; 
 norādīt valsts koordinācijas punktu. 
 

Ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas, straujās pārmaiņas sociālajā, tehnoloģiju un 
ekonomikas jomā, kā arī pašreizējo globalizāciju un darbinieku mobilitāti Eiropas un trešo 
valstu starpā, uzskata, ka ir jāsekmē mūžizglītība kā Eiropas sociālā modeļa pamatdaļa un 
jāveicina darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāte, palielinot kvalifikāciju sistēmu 
pārredzamību. Izmantojot EKS, kvalifikācijas un izglītības sistēmas kļūst salīdzināmākas un 
pārredzamākas, visbeidzot tās veicina darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāti starp 
valstīm, mobilitāti starp izglītības sistēmām un lielākas iespējas mūžizglītībai. 
EKS izstrāde un ieteikuma īstenošana ir tikusi plaši sekmēta Eiropas līmenī, tā ir cieši 
saistīta ar Eiropas darbības plānu izglītības jomā (jo īpaši attiecībā uz PIA un AI), un tā 
ievēro subsidiaritātes principu. Turklāt visā pasaulē ir vērojams skaidrs impulss kvalifikāciju 
sistēmu izveidošanai.  
Ir dažādi kvalifikāciju sistēmu veidi (komunikācijas, reformu un pārveidojošas sistēmas). 
EKS kā starptautisku KS uzskata par komunikācijas sistēmu (sasaistes rīku). Valstu 
kvalifikāciju sistēmas, kas tiek noteiktas, izstrādātas un īstenotas dalībvalstīs, pārstāv visus 
trīs sistēmu veidus. 
No teorētiskā viedokļa EKS ieviešanas loģika ir pietiekami pārliecinoša. EKS izvirza skaidrus 
mērķus (veicināt darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāti un mūžizglītību), un 
kvalifikāciju sistēmas ir ļoti būtisks instruments šo mērķu īstenošanai, nodrošinot 
kvalifikāciju sistēmu labāku pārredzamību un savstarpējo salīdzināmību. Tomēr, lai gan EKS 
mērķis ir darba tirgus, tās iecere ir vairāk saistīta ar izglītības politiku nekā ar 
nodarbinātības jomu. 
EKS, ņemot vērā tās vispārējo mērķi un struktūru, ir cieši saistīta ar citām Eiropas izglītības 
iniciatīvām un citiem instrumentiem (piemēram, ECVET (Eiropas kredītpunktu sistēmu 
profesionālajai izglītībai un mācībām), Europass, EQAVET (Eiropas kvalitātes 
nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālajai izglītībai un mācībām), ESP 
(Eiropas standartiem un pamatnostādnēm), EAIT KS (Eiropas augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju sistēmu), neformālās un ikdienējās izglītības apstiprināšanu), un teorētiski šīs 
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iniciatīvas ir savstarpēji atbalstošas. Tomēr vēl nevar pilnīgi noteikt minēto iniciatīvu sekas 
un ietekmi uz EKS darbību, jo šīs iniciatīvas vēl ir agrīnā attīstības posmā. Turklāt EKS ir 
saistīta ar iniciatīvām, ko pārvalda citi ģenerāldirektorāti, piemēram, ar Eiropas prasmju, 
kompetenču un profesiju (ESCO) taksonomiju (Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības 
ģenerāldirektorāts un Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts) un profesionālo kvalifikāciju 
Direktīvu 2005/36 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (Iekšējā tirgus un pakalpojumu 
ģenerāldirektorāts). Attiecībā uz iepriekš minēto var konstatēt dažas skaidras atšķirības, jo 
EKS ir rezultātos pamatota astoņu līmeņu sistēma, bet minētajā direktīvā ir ietverta piecu 
līmeņu sistēma, kas pamatojas uz ievadparametru mainīgajiem lielumiem. Tādēļ ir 
ieteicams saskaņot šīs divas sistēmas.  

EKS mūžizglītībai īstenošana  

Ieteikumā par EKS dalībvalstis labprātīgi piekrita cita starpā izstrādāt savu kvalifikāciju 
salīdzināšanu ar EKS līmeņiem. Saskaņā ar subsidiaritātes principu Eiropas Komisijai var 
būt tikai veicinoša nozīme. Lai mudinātu DV ņemt vērā ieteikumu, atbilstīgi atvērtajai 
koordinācijas metodei ir pieejami vairāki instrumenti. Atvērtā koordinācijas metode „ir 
veidota, lai palīdzētu dalībvalstīm nepārtraukti pilnveidot savu politiku”. No iepriekš 
veiktiem pētījumiem par atklāto koordinācijas metodi (AKM) citās politikas jomās var 
secināt, ka ir nosacījumi, kas ir izšķirīgi svarīgi veiksmīgai AKM īstenošanai, proti, 1) 
politiskā aspekta iesaiste sagatavošanā; 2) kopīgas rūpes; 3) augsts institucionalizācijas 
līmenis; 4) konkrētu mērķu, kritēriju un indikatoru pieejamība; 5) ieinteresēto personu 
iesaiste un sadarbība; 6) konflikta esamība starp DV, kurām ir stimuls vai nav vēlmes 
rīkoties. Galvenie konstatētie fakti ir grupēti pēc šiem nosacījumiem (konstatētie fakti tiek 
aprakstīti gan ES, gan DV līmenī).  

1. Politiskā aspekta iesaiste sagatavošanā 
Iepriekš bieži ir veikti pasākumi, kas radījuši lielāku izpratni par šo jautājumu vai 
veicinājuši iesaistīšanos tā risināšanā. Ir jāpastāv noteiktam pamatam, lai turpinātu attīstīt 
politikas jomu. Tas katrā ziņā attiecas uz ES līmeni, kurā daudzām dalībvalstīm jāpārzina 
temats, taču tas attiecas arī uz pašu DV līmeni, kur politikas jomā ir jābūt uzkrātai noteiktai 
pieredzei. 
 
ES līmenis  
 Pirms EKS tika oficiāli formulēta ieteikumā, pamatojoties uz Līgumu, tā tika pakļauta 

ilgam izstrādes posmam.  
 Apņēmība ES līmenī ieinteresēto personu starpā ir stingra. 

 Ieteikums par EKS pamatojas uz plašiem pētījumiem un konsultācijām.  
 
Dalībvalstu līmenis 
 DV starta pozīcijās ir būtiskas atšķirības. Dažās DV jau bija ieviestas sistēmas vai bija 

gūta pieredze par pieeju, kas vērsta uz mācību rezultātu, citās DV nekā tāda vēl nebija.  
 Lielākā daļa DV ir iesaistījušās EKS projektā ilgi pirms 2008. gada ieteikuma, taču 

joprojām ir šaubas, vai attiecīgās ieinteresētās personas, piemēram, darba devēji, 
darba ņēmēji un izglītības nozare DV līmenī, ir bijušas iesaistītas tik lielā mērā, lai 
veidotos savstarpēja piederība.  

 Gandrīz visās valstīs ir veikti pētījumi (piemēram, konsultācijas, tehniski pētījumi, 
pārskatu pasākumi, eksperimentāli pētījumi), lai nodrošinātu stabilu VKS pamatojumu 
un salīdzināšanu ar EKS. 
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2. Kopīgas rūpes 
Dalībvalstīm ir jābūt kopīgām rūpēm, izprotot, ka ir svarīgi attīstīt noteiktu politikas jomu. 
Ir vajadzīgs Eiropas diskurss par šo tematu, lai panāktu vienādu sapratni par definīcijām, 
pieejamiem instrumentiem un vienošanos sasniegt noteiktu kvalitātes līmeni. Rezultātā ir 
jārada kopīgas atbildības sajūta, kas ir galvenais veikto politisko pasākumu dzinējspēks un 
ir valstīm arī kā motivācija veikt uzlabojumus savas valsts politikā. 
 
ES līmenis  
 EKS ir veidota, pamatojoties uz dalībvalstu un ES līmeņa ieinteresēto personu kopīgām 

rūpēm.  
 Šīs kopīgās rūpes vēl vairāk ir uzsvērtas paziņojumos un pamatnostādnēs, lai atbalstītu 

dalībvalstis 2008. gada ieteikuma īstenošanā. Šo procesu var raksturot kā „mācīšanos 
darot”, tāpēc zināšanu bāze attīstījās procesa gaitā. Šī evolūcija ir ietverta Cedefop un 
Eiropas Komisijas sagatavotajos paziņojumos, lai sniegtu vadlīnijas procesā 
iesaistītajām DV.  

 
Dalībvalstu līmenis 
 Lai gan EKS ieteikumā lietotā terminoloģija ne vienmēr atbilst citām Eiropas iniciatīvām 

(piemēram, atšķiras „kompetences" jēdziens), valoda ir pietiekami skaidra, lai DV 
varētu to sasaistīt ar savām iniciatīvām.  

 Attiecībā uz salīdzināšanas procesu dalībvalstis saskaras ar vairākām grūtībām. 
Vislielākās grūtības saistās ar to, kā pamatot saiti starp valsts sistēmas un EKS līmeņa 
deskriptoriem un kā piemērot mācību rezultātu pieeju. Citas grūtības ir saistītas ar 
noteiktu kvalifikāciju piešķiršanu (piemēram, sertifikāts par skolas beigšanu), procedūru 
izveidi neformālas un ikdienējas izglītības apstiprināšanai un to kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu piemērošanu, kuras pielāgotas mācību rezultātu pieejai.  

 Joprojām ir grūti saskatīt, kā kopīgās rūpes īstenojas „pamatlīmenī” (t. i., izglītotāju, 
darba ņēmēju, darba devēju un pilsoņu līmenī). Lai būtu pārliecība, ka EKS valstu līmenī 
ir būtiska nozīme darba un izglītības jomā, ir jāturpina pievērst uzmanību šīm kopīgām 
rūpēm pamatlīmenī. 

3. Institucionalizācija 
Augsts institucionalizācijas līmenis nozīmē, ka pastāv organizatoriska struktūra, kurā cilvēki 
pastāvīgi nodarbojas ar konkrētas nozares koordinēšanu un uzlabošanu. Kādam ir 
jāuzņemas koordinatora pienākums, lai koordinētu tik liela mēroga sadarbības procesu kā 
AKM. 
 
ES līmenis  
 Atklātās koordinācijas metodes (AKM) pamats EKS īstenošanai ir ar Līgumu pamatotais 

2008. gada ieteikums.  
 Laikposmam pēc 2013. gada aprīļa ir vajadzīgas jaunas pilnvaras, lai turpinātu EKS 

īstenošanu ES līmenī.  
 ES līmenī pienākumi un atbildības jomas ir skaidri definētas starp EKS Konsultatīvo 

grupu (EKS KG), Eiropas Komisiju, Cedefop, Eiropas Padomi, Eiropas Izglītības fondu 
(EIF), DV un citām ieinteresētajām personām (piemēram, sociāliem partneriem).  

 Iespējams, ka Eiropas Komisijā ir samērā ierobežoti cilvēkresursi, lai koordinētu šo 
darbu; taču nav nekādu pazīmju, ka tas kavētu tai pietiekami labi izpildīt savus 
veicinātājas pienākumus.  
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Dalībvalstu līmenis  
 Pienākumu un atbildību sadalījums DV līmenī ir atkarīgs no EKS īstenošanā izraudzītās 

pieejas intensitātes, un ir vērojama tendence, ka tiek turpināts pašreizējais 
pienākumu sadalījums starp ieinteresētajām personām, lai gan dažreiz ir ieteicamas 
nelielas pārmaiņas struktūrās, citu ieinteresēto personu iesaiste. 

 Lielākajā daļā valstu ieteikuma īstenošana EKS jomā ir Izglītības (vai tai līdzīgas) 
ministrijas atbildība. Dažas valstis apzināti izvēlas uzdot VKS izstrādes koordinēšanu 
struktūrai ārpus Izglītības ministrijas sistēmas, tuvāk darba tirgum, attīstot sistēmas 
savstarpējo piederību. Domājams, ka tas pozitīvi ietekmē sistēmas pievēršanos darba 
tirgum. 

 
4. Konkrētu mērķu, kritēriju un indikatoru pieejamība 
Ja nav skaidru mērķu, kritēriju un indikatoru, bieži ir grūtības stimulēt konkrētu rīcību un 
izmērīt rezultātus. Tāpēc sekmīga AKM ietver konkrētus mērķus, kritērijus un indikatorus. 
 
ES līmenis  
 ES līmenī tika noteikti mērķi un izveidotas atbilstīgas uzraudzības sistēmas (piemēram, 

EKS KG, ko veicina Eiropas Komisija un Cedefop).  
 Lai gan pamatstratēģijā „ES 2020” un „ET 2020” ir izvirzīti skaidri ES mērķi, nav 

skaidras saiknes starp EKS un šiem mērķiem attiecībā uz to, kā EKS dos ieguldījumu šo 
mērķu sasniegšanā (piemēram, darba un mācību mobilitāte un līdzdalība mūžizglītībā). 
Tas, kādu ieguldījumu EKS dod šo mērķu sasniegšanā, ir skaidri jāuzrauga.  

 
Dalībvalstu līmenis  
 Ieteikuma mērķi ir skaidri noteikti, un izpildes termiņi ir konkretizēti.  
 Attiecībā uz pirmo izpildes termiņu (valstu sistēmu salīdzināšanu ar EKS līmeņiem) 

lielākā daļa valstu ar saviem salīdzināšanas ziņojumiem neiekļausies dotajā termiņā. 
Tomēr kavēšanās neradīs problēmas, jo visas valstis, kuras piedalās, salīdzināšanas 
ziņojumus pabeigs aptuveni divu gadu laikā.  

 Lielākas problēmas rada progress saistībā ar otro termiņu, kurā paredzēts norādīt 
atbilstīgo EKS līmeni katrā jaunā kvalifikācijas un Europass dokumentā. Daudzas valstis 
nav pat sākušas izstrādāt procedūras, lai garantētu, ka šis darbs tiks izpildīts, pat ne tās 
valstis, kuras jau ir pabeigušas savu salīdzināšanas ziņojumu. Tas rada bažas, jo šā otrā 
posma īstenošana ļauj EKS iedarbībai skart pamatlīmeni dalībvalstīs. 

 
5. Ieinteresēto personu iesaiste un sadarbība 
Ieinteresēto personu iesaiste un sadarbība ir izšķirīgi svarīga AKM sekmēm, jo teorētiski šai 
metodei jādarbojas augšupējā virzienā. Norādījumi un koordinācija pašvaldību līmenī būs 
efektīvi un ilgtspējīgi tikai tad, ja programmu atbalstīs DV pilsoniskā sabiedrība un tā tiks 
aktīvi īstenota vietējā līmenī.  
 
ES līmenis  
 Jau kopš sākuma ir tikušas iesaistītas dažādas ieinteresēto personu grupas, un tās 

joprojām ir iesaistītas kā EKS KG locekles.  
 Varētu vairāk stimulēt to ģenerāldirektorātu ciešāku iesaisti, kuru ieinteresētība EKS 

īstenošanā ir dabiska (t. i., EMPL ĢD un MARKT ĢD), lai EKS būtu vairāk vērsta uz 
darba tirgu.  

 
Dalībvalstu līmenis  
 Var izšķirt divas ieinteresēto personu grupas, proti, izglītības nozare un ar darba tirgu 

saistītās ieinteresētās personas.  
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 Kopumā pirmā grupa (izglītības nozare) darbojas pamatīgāk nekā otra grupa (ar darba 

tirgu saistītās ieinteresētās personas).  
 Izrādās, ka ir grūti iesaistīt darba tirgu, tostarp arī tādu darba devēju intereses trūkuma 

dēļ, kuri dažās valstīs uzskata EKS/VKS par sev nebūtisku. Tas rada nopietnu 
apdraudējumu paredzētajai VKS savstarpējai piederībai un nozīmei, kāda šīm sistēmām 
ir iecerēta attiecībā uz darba tirgu. 

 
6. Konflikta esamība starp DV, kurām ir stimuls vai nav vēlmes rīkoties 
Viedokļu konflikta dēļ DV, kurām ir stimuls rīkoties, mēģinās pārliecināt atturīgi noskaņotās 
DV iesaistīties kādas īpašas politikas jomas izstrādē. Ja nav konflikta, nebūs debašu un būs 
maz rosinājumu darbības sākšanai. Tas pats attiecas uz valsts līmeni, kurā negribīgi 
noskaņotās puses būs jāpārliecina par potenciālas prioritātes būtisko nozīmi valstij. Lai šis 
temats nokļūtu valsts darbības plāna jautājumu sarakstā, ir jābūt kādam, kurš ir pilnīgi 
pārliecināts par tā nozīmi, un jācīnās par lielāku atbalstu. 
 
ES līmenis 
 Īstenošana ES līmenī var sekmēties tikai tad, ja īstenošana DV līmenī izraisa uzticību. 

 Iesaistītās valstis atrodas dažādos VKS un EKS salīdzināšanas ziņojumu izstrādes 
posmos. Tās izjūt vajadzību nodrošināt kritisku atgriezenisko saiti, atbalstīt citas DV un 
stimulēt citai citu ieteikuma īstenošanas gaitā. Tika konstatēts, ka DV ir koriģējušas 
savus salīdzināšanas ziņojumus citu DV spiediena rezultātā. 

 Līdz šim nopietnu konfliktu nav bijis, bet iespējami riski apdraud īstenošanu (piemēram, 
4. vai 5. līmeņa piemērošana apliecībai par skolas beigšanu, kā arī notikumu attīstība, 
kas ietekmēs otrā termiņa ievērošanu). Nākotne rādīs, kā AKM reaģēs uz šiem 
iespējamajiem konfliktiem un vai tā pierādīs savu elastīgumu.  

 Eiropas Komisijai un Cedefop ir svarīga veicinoša nozīme, lai izvairītos no iespējamiem 
konfliktiem DV starpā, jau laikus sākot diskusijas ar DV un stratēģiski izmantojot 
mācīšanos no līdzbiedriem, lai par iespējamiem konfliktiem diskutētu agrīnā stadijā.     

 
Dalībvalstu līmenis  
 Kopumā var secināt, ka valstīs, kurās EKS lieto kā reformu plāna daļu, konflikti starp 

dažādām ieinteresētajām personām (piemēram, starp dažādām izglītības jomām, starp 
izglītības jomu un darba devējiem) ir aktuālāki nekā valstīs, kurās EKS īstenošana 
notiek vairāk tehniskā veidā, jo tā neietekmē jau izveidotās sistēmas vai esošās 
struktūras.  

 Dažās valstīs iepriekš veiktā tehniskā īstenošana izraisa debates un konfliktus, kuru 
rezultātā ir prasība veikt dziļākus izglītības sistēmu pārveidojumus ilgākā laikposmā. 

EKS mūžizglītībai gūtie rezultāti 

Literatūrā par kvalifikāciju sistēmām ir atrodams kritisks kvalifikāciju sistēmu ietekmes 
vērtējums. Tāpēc daži autori apgalvo, ka trūkst faktu materiāla kvalifikāciju sistēmu 
īstenošanai. Citi norāda, ka pāreja uz mācību rezultātiem varētu destabilizēt pašreizējās 
izglītības struktūras un novirzīt uzmanību no akūtākiem valsts izglītības jautājumiem 
(piemēram, agrīnu skološanās pārtraukšanu). Lai gan minētie punkti tiek vērtēti kā 
pretstats „tīrai paļāvībai uz politiku”, informācija par to, ka kvalifikāciju sistēmas neradīs 
ietekmi, ir tikpat diskutējama kā informācija, ka kvalifikācijas sistēmas radīs ietekmi. Lai 
nodrošinātu skaidru un saprātīgu viedokli par rezultātiem, vispirms ir jādefinē tās ietekmes 
kategorijas, kuras ir kvalifikāciju sistēmu mērķis. Otrkārt, jābūt reālistiskai izpratnei par to, 
ko mēs praktiski varam izmērīt un secināt, ņemot vērā īstenošanas laikposmu. Lai iegūtu 
līdzsvarotu spriedumu par EKS ieteikuma īstenošanas rezultātiem, jāizšķir trīs veidu 
rezultāti: izpilde, rezultāti un ietekme.  
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 Var secināt, ka līdz šim visa EKS projekta izpilde apmierina lielāko daļu iesaistīto 

ieinteresēto personu un notiek saskaņā ar plānu. 2008. gada ieteikums un 
sagatavošanas darbs deva signālu daudzu pasākumu sākšanai dalībvalstīs un Eiropas 
līmenī, kas ir skaidri saistīts ar ieteikuma galamērķiem. Nopietns trūkums ir tas, ka ir 
šaubas, vai otrais salīdzināšanas posms tiks pabeigts. 

 EKS projekta rezultāti, ko definē kā lielāku pārredzamību un ieinteresēto personu 
iesaisti, gandrīz četrus gadus pēc ieteikuma publikācijas ir daudzsološi, bet šajā brīdī 
nepietiekami, lai realizētu galamērķi — darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāti 
un arvien plašāku mūžizglītību. Jomas, kurās progress ir bijis nepietiekams, skar mācību 
rezultātu pieejas īstenošanu, ieinteresēto personu iesaisti, kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu izveidi un apstiprināšanas procedūru turpmāku izveidi neformālajai un 
ikdienējai izglītībai valsts līmenī. 

 Ietekme uz galvenajiem EKS mērķiem — plašāku mūžizglītību un darba ņēmēju un 
izglītojamo personu mobilitāti — pašlaik nav pietiekami skaidri saskatāma. Pirmkārt, vēl 
(gandrīz 4 gadus pēc ieteikuma) ir par agru saskatīt ietekmi un ir tikai neapstiprināti 
apgalvojumi, piemēram, par valstīm, kurās kvalifikāciju sistēmas veicina pirmizglītības 
apstiprināšanu un valsts sistēmu salīdzināmību. Otrkārt, progresa trūkuma dēļ saistībā 
ar paredzētajiem rezultātiem joprojām ir šaubas, vai pilnīga ietekme tiks panākta 
drīzumā.  

Secinājumi 

EKS ieteikuma īstenošana ir visu Eiropu aptverošs, sarežģīts un prestižs projekts, kas ES un 
valsts līmenī prasa ieinteresēto personu stingru apņēmību. Analizējot šā projekta 
nozīmīgumu, īstenošanu un pirmos rezultātus, var secināt, ka EKS ieteikuma īstenošanu 
var uzskatīt par veiksmīgas AKM paraugu. 
Tomēr, atzīmējot dažas nopietnas problēmas un tehniskus jautājumus, kas varētu būt 
apdraudējums pilnīgai un uzticamai EKS ieteikuma īstenošanai, var izdarīt šādus kritiskus 
secinājumus:  

 nav nekādas skaidri saskatāmas saites starp EKS un ES mērķiem, kas noteikti 
pamatstratēģijā „ES 2020” un „ET 2020”; ir jābūt labākam skaidrojumam par to, 
kāds būs EKS ieguldījums šo mērķu sasniegšanā (piemēram, par piedalīšanos 
mūžizglītībā);  

 nav iesaistījušies citi ģenerāldirektorāti, kuriem vajadzētu būt dabiski 
ieinteresētiem EKS īstenošanā (piemēram, EMPL ĢD un MARKT ĢD); to varētu 
turpmāk attīstīt, lai palielinātu EKS orientāciju uz darba tirgu; 

 DV savā starpā atšķīrās atkarībā no sākumpunkta. Dažās DV sistēmas jau sen bija 
izveidotas un darbojās, bet citās vēl vajadzēja apspriest un īstenot pamatprincipus. 
Sākumposmu atšķirības ietekmēja progresu, īstenojot ieteikumu par EKS un 
izveidojot VKS. 

 Ir skaidri saskatāma neatbilstība starp piecu līmeņu sistēmu, kas pamatojas uz 
Direktīvā 2005/36 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu noteiktajiem 
ievadparametru mainīgajiem lielumiem, un EKS astoņu līmeņu sistēmu, kas vērsta 
uz rezultātu. Ir ieteicama abu sistēmu pielāgošana.  

 Dažas DV saskaras ar grūtībām salīdzināšanas procesā (pirmais termiņš valstu 
sistēmu salīdzināšanai ar EKS līmeņiem). Šīs grūtības galvenokārt saistās ar 
šādiem aspektiem: 

o saites pamatošanu starp valsts sistēmas un EKS līmeņu deskriptoriem; 
o ierobežotu progresu mācību rezultātu pieejas piemērošanā;  
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o noteiktu kvalifikāciju novietojumu VKS sistēmā un pēc tam to salīdzināšanu 
ar EKS (spilgts piemērs ir diskusija par to, kad izdodama skolas beigšanas 
apliecība, kas ļauj piekļūt augstākajai izglītībai); 

o izstrādātu procedūru trūkumu neformālas un ikdienējas izglītības 
apstiprināšanai; 

o strīdiem starp PIA un AI jomu, kuri starp šīm divām apakšsistēmām kavē 
caurlaidību un tradicionālo šķēršļu mazināšanu; 

o veidu, kā mācību apguve ārpus formālās izglītības sistēmas (neformālā un 
ikdienējā izglītība) tiek ietverta un iesaistīta valsts sistēmās; 

o nepietiekamu uzmanību kvalifikāciju shēmu un sistēmu nostiprināšanai ar 
pārredzamām procedūrām, lai nodrošinātu, ka kvalitāte ir pielāgota mācību 
rezultātu pieejai.  

 Ir grūtības iesaistīt ārpus formālās izglītības jomas ieinteresētas personas, jo 
īpaši galvenos ieguvējus (sociālos partnerus un pilsoņus). Galvenā problēma ir 
iesaistīt darba tirgu, jo intereses trūkums jūtams arī darba devēju vidū, kuri 
dažās valstīs uzskata, ka EKS/VKS viņiem nav būtiska. Tas rada nopietnu 
apdraudējumu dialogam starp izglītību un darba tirgu, plānotajai savstarpējai VKS 
piederībai un nozīmei, kāda šīm sistēmām ir iecerēta attiecībā uz darba tirgu. 

 Daudzas valstis, tostarp valstis, kas ir pabeigušas salīdzināšanas ziņojumu, nav pat 
sākušas izstrādāt procedūras, lai garantētu, ka salīdzinājums ar attiecīgo EKS līmeni 
tiks norādīts katrā jauna kvalifikācijas un Europass dokumentā (otrais termiņš). 

 Starptautisko kvalifikāciju salīdzināšana ir sava veida pārbaude, cik 
salīdzināmas ir VKS. Galvenais jautājums ir par to, vai bez iepriekšējas 
salīdzināšanas visas valstis izvēlētos vienādu līmeni, nosakot kvalifikāciju vietu EKS 
līmeņos.  

Visu iepriekš minēto jautājumu rezultātā pilnīgu un uzticamu EKS īstenošanu var 
apdraudēt savstarpējas uzticēšanās trūkums. Atšķirīgais veids, kā valstis attiecas pret 
īstenošanu, varētu kaitēt DV ticībai par EKS īstenošanu citās valstīs, izņemot savā valstī. 
Lai palielinātu savstarpēju uzticēšanos, visaugstākās prioritātes uzdevums ir iesaistīt 
īstenošanā visas ieinteresētās personas. To pilnīgi var izdarīt, tikai īstenojot 
salīdzināšanas procesa otro posmu — norādot EKS līmeni katrai jaunai kvalifikācijai. 
Impulss kvalifikāciju sistēmas izstrādāšanai ir jūtams, bet tas izzudīs, ja diskusijās 
iesaistīsies tikai augsta līmeņa politikas veidotāji un labi informētas ieinteresētās personas, 
nevis plašāka sabiedrība. Tāpēc salīdzināšanas otrā posma pabeigšanai, praktisku debašu 
sākšanai pamatlīmenī par EKS funkciju un darbošanos ir jākļūst par primāru mērķi 
nākamajā gadā līdz 2013. gada aprīlim. Tieši ar šo otro posmu EKS varēs sākt apliecināt 
savu ietekmi, jo tikai tad galalietotāji varēs to redzēt, lietot un apspriest, radot „spararata” 
efektu un vairojot EKS rezultātus un ietekmi.  

Ieteikumi 

Dažādām ieinteresētajām personām turpmākai rīcībai var piedāvāt šādus ieteikumus. 

Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un citām Eiropas līmeņa iestādēm 

 Ieteicams turpināt EKS KG pilnvaras pēc 2013. gada aprīļa, ņemot vērā EKS 
īstenošanas nozīmīgumu nākamajam Eiropas darba tirgum un izglītības sistēmai, 
globālo tendenci izstrādāt kvalifikācijas sistēmas, Eiropas un DV līmenī veltītās 
pūles, lai veidotos lielāka ticība citu valstu kvalifikāciju shēmai vai sistēmai, kā arī 
jau sasniegtos rezultātus, kas ļaus novērst procesa apstāšanos.  

 Ieteicams nākamajā periodā uzskatīt EKS nevis par izglītības jomas darbības plāna 
punktu, bet par tāda darbības plāna daļu, kuru virza darba tirgus, paredzot 
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intensīvāku dialogu starp ieinteresētajām personām izglītībā un darba tirgū. Tas 
nenotiks vienā paņēmienā, bet līdz pašreizējā perioda beigām ir jāpanāk būtisks 
progress saistībā ar salīdzināšanas otro posmu un šķēršļu mazināšanu. 

 Novērtējumā, kas EK jāveic par laikposmu no 2008. līdz 2013. gadam, būs jāietver 
gan retrospektīvs, bet vēl jo svarīgāk — perspektīvs — skatījums par to, kā 
uzlabojama EKS struktūra un īstenošana, lai tā labāk būtu sasaistāma ar darba 
tirgus aspektu un radītu lielāku ietekmi dzīvē.  

 Ir ieteicams dot labāku skaidrojumu par to, kāds ir EKS devums saistība ar 
stratēģijas „ES 2020” un „ET 2020” galvenajiem mērķiem (mūžizglītību un 
darba ņēmēju un izglītojamo personu mobilitāti), skaidrāk nosakot starpposma 
mērķi (piemēram, mācību rezultātu pieejas īstenošanu, kvalitātes sistēmu izstrādi 
un apstiprināšanas procedūru izveidi neformālai un ikdienējai izglītībai).   

 Ieteicams ES līmenī palielināt citu ģenerāldirektorātu (EMPL ĢD un MARKT ĢD) 
iesaisti, lai būtu atbalsts pārejai no izglītības darbības plāna uz tādu darbības plānu, 
ko vairāk virza darba tirgus.  

 Ieteicams turpmāk pielāgot Eiropas rīkus un iniciatīvas un likvidēt neatbilstības 
starp piecu līmeņu sistēmu, kura pamatojas uz Direktīvā 2005/36 par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu noteiktajiem ievadparametru mainīgajiem 
lielumiem, un EKS astoņu līmeņu sistēmu, kas vērsta uz rezultātu.  

EKS KG un dalībvalstīm 

 Ieteicams vairāk uzmanības pievērst salīdzināšanas otrajam posmam 
(norādot attiecīgo EKS līmeni katrā jaunā kvalifikācijā, sertifikātā un Europass 
dokumentā). 

 Ieteicams vienoties par laika grafikiem, kas saistīti ar salīdzināšanas otro posmu, 
izstrādāt un izplatīt pamatnostādnes un visbeidzot līdzdalīt pieredzi un 
paraugpraksi saistībā ar otro posmu.  

 Ieteicams turpmāk izstrādāt un īstenot mācību rezultātu pieeju un 
pienācīgas apstiprināšanas procedūras neformālai un ikdienējai izglītībai.  

 Ieteicams lielāku uzmanību pievērst kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izveidei 
visās izglītības jomās, ņemot vērā mācību rezultātu pieeju kvalifikācijai. 

Dalībvalstīm un ieinteresētajām personām DV līmenī 

 Ieteicams palielināt darba tirgus ieinteresēto personu iesaistīšanu un 
apņēmību, lai galvenajiem saņēmējiem (pilsoņiem, darba ņēmējiem un darba 
devējiem) radītu piederības sajūtu par VKS/EKS un lai stimulētu dialogu starp 
ieinteresētajām personām izglītības un darba tirgus jomā. 

 Ieteicams izstrādāt salīdzināšanas otro posmu, norādot EKS līmeni katrā jaunā 
kvalifikācijā, un sākt praktiskas pamatlīmeņa debates par EKS funkciju un 
darbību.   

 Ieteicams palielināt pārredzamību tam, kā šie līmeņi ir saistīti ar galvenajiem 
ieguvējiem, labāk informējot galvenos ieguvējus par EKS. 

 Ieteicams turpmāk pilnveidot mācību rezultātos pamatotas kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas visās izglītības jomās (izpētot vienas QA sistēmas 
iespēju). 

 Ieteicams turpināt neformālās un ikdienējās izglītības apstiprināšanas 
procesu un ierādīt VKS sistēmā vietu izglītībai, ko gūst ārpus formālās izglītības 
sistēmas.   


