
Europass ieviešana Latvijā 
2005. – 2018. gadā

Zinta Daija, Akadēmiskās informācijas centrs

Darba seminārs «Europass dokumentu atpazīstamība un pielietošana Latvijā»
2019.gada 29. novembrī, Rīgā



2004.gada ES Parlamenta un Padomes lēmums 
par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un 
kompetences pārskatāmībai – Europass  

Europass ietver 5 dokumentus:

• CV (izstrādāts Eiropas Komisijas un Cedefop Eiropas forumā par profesionālo kvalifikāciju 
caurskatāmību, 1998.g.)

• Valodu pase (izstrādājusi Eiropas Padome kā daļu no Eiropas Valodu portfeļa, 2001.g.)

• Mobilitāte (Eiropas Padomes lēmums par Europass Training dokumentu no 2000.g.)

• Diploma pielikums (izstrādājusi Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO; 
Boloņas deklarācija, 1999.; ES Padomes un Parlamenta rekomendācija, 2001.g.)

• Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam (izstrādāts Eiropas 
Komisijas un Cedefop Eiropas forumā par profesionālo kvalifikāciju caurskatāmību, 
1998.g.)



2004.gadā Latvijā

• Stājas spēkā MK noteikumi Nr.531 (23.09.2003.) «Kārtība, kādā 
izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu 
apliecinoši izglītības dokumenti» 

• Par augstākās izglītības dokumenta neatņemamu sastāvdaļu kļūst 
Diploma pielikums, ko izstrādājusi Eiropas Komisija, Eiropas 
Padome un UNESCO, un kas iekļauts Boloņas deklarācija, 1999.g. 
un ES Padomes un Parlamenta rekomendācijā, 2001.g.



2005.gadā Latvijā darbu uzsāk Nacionālais 
Europass centrs

Koordinē Europass dokumentu saņemšanu

• Uztur mājas lapu www.europas.lv un tās sasaisti ar ES Europass interneta vietni, lai 
interesenti izmantotu Europass CV un Valodu pasi tiešsaistē vai MS Word formātā

• Nodrošina Mobilitātes apliecinājuma izsniegšanu – reģistrē pieprasījumus, izsniedz 
veidlapas un piešķir Mobilitātes apliecinājumu numurus

Veicina Europass izmantošanu 

• Izstrādā un izplata informatīvos materiālus – bukletus, skrejlaps, komiksus u.c.,

• Organizē konferences un seminārus 

• Sadarbojas ar citām institūcijām, t.sk., piedalās to organizētos pasākumos, darba grupās, 
karjeras dienās

• Sniedz atbalstu lietotājiem – konsultē, izstrādā (video) pamācības Europass dokumentu 
aizpildīšanā, izstrādā mobilo lietotni



2005. – 2008. gads Latvijā

• 2005. Izveidota mājas lapa www.europass.lv 

• 2005. Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju un Profesionālās izglītības 
centru rekomendāciju izstrādes darba grupā  par Europass pielikuma 
kvalifikācijas apliecinošam dokumentam ieviešanu Latvijā

• 2006. Starptautiska konference „Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta 
pielikums”

• 2007. Europass sadarbības tīklu konference „Eiropa piedāvā... Eurodesk, 
Europass, EURES, Euroguidance”

• 2008. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Europass, Euroguidance un EURES tīklu 
konference „Eiropas mobilitātes tīkli: starpkultūru dialogs Ziemeļvalstu – Baltijas 
valstu reģionā”



2009. – 2011. gads Latvijā

• 2009. Izstrādātas video pamācības CV, Valodu pasei un 
Mobilitātei

• 2010. Izveidotas Twitter, Draugiem.lv, Facebook lapas

• 2010. Konference „Europass izmantošana neformālās pieredzes 
saglabāšanai”

• 2011. Pirmais pētījums par Europass atpazīstamību Latvijā 

• 2011. Konference „Europass Latvijā – piecu gadu darbības 
izvērtējums un Europass attīstības tendences nākotnē”



2012. – 2015. gads Latvijā un Eiropā

• 2012. Pieejams jauns tiešsaistes redaktors un CV forma

• 2013. Pieejama Eiropas Prasmju pase tiešsaistes redaktorā

• 2013. Izstrādāts Komikss „Vienmēr jautā draugiem!”

• 2014. Pieejama Motivācijas vēstule tiešsaistes redaktorā

• 2014. Europass CV pilnībā integrēts Eures tīmekļa vietnē

• 2015. Izstrādātas jaunas video pamācības CV un Valodu pasei

• 2015. Izstrādāts komikss „Europass spēcīgais četrinieks”

• 2015. Starptautiska konference ,,Europass 10 gadi’’

• 2015. Seminārs ,,ES tīklu izglītības un nodarbinātības jomā 
sadarbība’’

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/european-skills-passport
http://www.europass.lv/jaunumi/europass-komikss
http://www.europass.lv/curriculum-vitae/motivacijas-vestule
http://www.europass.lv/curriculum-vitae/tiessaiste
http://www.europass.lv/valodu-pase/tiessaiste
http://www.europass.lv/jaunumi/europass-specigais-cetrinieks


2016. gads Latvijā un Eiropā

• Darba seminārs ,,Europass pielikums kvalifikāciju 
apliecinošam dokumentam Latvijā’’

• Seminārs ,,Europass un citas aktualitātes karjeras 
atbalsta veicināšanā’’

• Izveidota tiešsaistes spēle ,,Cik mobils tu esi?’’

• Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionālā sanāksme Rīgā

• Pieejama jauna Europass Mobilitātes apliecinājuma 
forma



2017. – 2018. gads Latvijā un Eiropā

• 2017. Starptautiska konference „Digitālie dati mobilitātes 
veicināšanai augstākajā izglītībā”

• 2017. Izveidota www.europass.lv mobilā versija

• 2017.Izstrādāts Video par Europass Mobilitātes aizpildīšanu
un  izsniegšanas procedūru

• 2018. Izstrādāts Eiropas kopīgi finansētais Europass video

• 2018. Jauns Eiropas Padomes un Parlamenta lēmums par kopēju 
sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un 
kvalifikācijām (Europass)

http://www.europass.lv/mobilitate/piemeri
http://www.europass.lv/mobilitate/padomi
https://www.youtube.com/watch?v=8qvPwse6YhE&feature=youtu.be


Un 2019. gads Latvijā 

• Darba seminārs  „Europass un Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūra: Tālākie soļi”

• Otrais pētījums par Europass atpazīstamību Latvijā



2005.- 2019. gads Latvijā: kopsavilkums

Europass dokuments Pieejams un lietots Latvijā



Paldies par uzmanību!


