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 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra
Lēmums Nr. 2241/2004/EK par vienotu Kopienas sistēmu
kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass),
31.12.2004.
 2011.gadā pētījums „Europass dokumentu atpazīstamība
potenciālo lietotāju vidū’’

Pētījuma
aktualitāte

Mērķis: noskaidrot Latvijā lietošanai pieejamo Europass
dokumentu atpazīstamību to Latvijas iedzīvotāju vidū, kas
potenciāli varētu būt šo dokumentu lietotāji

 Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2018/646
(2018.gada 18. aprīlis) par kopēju sistēmu labāku
pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un
kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu Nr.
2241/2004/EK (publicēts 2.5.2018.)
Atbalstīt prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un
izpratni, kas iegūtas formālā, neformālā un ikdienas vidē,
un rīkus prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai
Nodrošināt tiešsaistes rīkus un informācijas sistēmu

 Mērķis – analizēt Europass dokumentu un tiešsaistē
pieejamo pakalpojumu atpazīstamību, lietošanu un
novērtējumu Latvijā

Mērķis un
uzdevumi

 Uzdevumi:
 Izpētīt, kādā mērā dažādas mērķa grupas atpazīst un
lieto Europass dokumentus
 Izpētīt, kā dažādas mērķa grupas izmanto Europass
dokumentus
 Izstrādāt ieteikumus, lai veicinātu Europass dokumentu
atpazīstamību un lietošanu

Datu
vākšanas
metodes

 Dokumentu un statistikas datu analīze

 Aptaujas anketas (tiešsaistes un pa telefonu)
 Aptaujas anketas, izmantojot pētījuma
kompānijas Factum Interactive pakalpojumus
 Intervijas

 Rīgas Stradiņa universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas pārstāvji

Pētījuma
dalībnieki

 Karjeras konsultanti (NVA 25 filiālēs; augstākās,
profesionālās, vispārējās izglītības iestādēs; pašvaldībās,
jauniešu centros, individuālos uzņēmumos, Latvijas
karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedriem)

 Izglītības guvēji augstākās, profesionālās, vispārējās
izglītības iestādēs
 Europass Mobilitātes apliecinājuma ieguvēji
 Starptautisko projektu koordinatori (pirmsskolās,
sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās, ģimnāzijās,
profesionālās vidējās izglītības iestādēs, augstskolās,
koledžās, asociācijās, biedrībās, privātos uzņēmumos)
 Darba devēji

Pētījums aptver laika posmu no 2005. gada līdz 2019.gada oktobrim
Statistikas dati no 2005. gada līdz 2018. gadam

2018.g

Pētījuma
norise

2019.g
feb –
maijs
2019.g
jūn – aug

• Apkopota informācija par citiem pētījumiem, izstrādāta
pētījuma koncepcija un pētāmie jautājumi
• Izveidoti datu vākšanas instrumenti
• Dokumentu un statiskas analīze

2019.g
aug –
sept

• Līgums ar pētījuma kompāniju Factum Interactive (darba
devēju aptauja

2019.g
aug –
okt

•Aptauju datu vākšana un apkopošana

2019.g
aug –
dec

•Pētījuma ziņojuma sagatavošana

2020.g

•Pētījuma ziņojuma publicēšana (latviešu un angļu valodās)

 Pētījuma metodoloģija – metodes, respondenti,
pētījuma gaita
 Europass ieviešana Latvijā (2005-2018)

Pētījuma
ziņojuma
struktūra

 Aptauju rezultāti par Europass dokumentu (Europass CV,
Europass Valodu pase, Europass Mobilitāte un Diploma
pielikums, Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam
dokumentam) atpazīstamību un lietošanu

 Statistikas analīze par interneta vietņu izmantošanu
 Sinerģija ar citiem tīkliem un iestādēm
 Secinājumi un ieteikumi
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