
Jaunais EUROPASS 
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Europass jau kopš 2004. 
gada atbalsta prasmju un 
kvalifikāciju pārredzamību 
visā Eiropā. 



Prezentācijas saturs  

1. Iepazīšanās ar Europass; 

2. Jaunās Europass platformas piedāvājums; 

3. Europass vienota sistēma elektroniski parakstītu izglītības dokumentu izsniegšanai;  

4. Dažādi paraugi. 



1. Iepazīšanās ar 
Europass 

 



Turpinot Europass līdzšinējos 
sasniegumus 

•  Pašlaik Europass portāls mēnesī tiek apmeklēts līdz pat 2,5 miljonu reižu;  

 

• Viena no visbiežāk apmeklētajām europa.eu domēna vietnēm. 



Viens no atpazīstamākajiem 
Eiropas zīmoliem 



Europass kā atbilde uz 
pašreizējiem darba tirgus 
izaicinājumiem 

• Nepieciešamība veicināt mūžilgu mācīšanos 
mainīgo darba tirgus prasību dēļ; 

• Prasmju trūkums; 

• Pārredzamība, lai atbalstītu darba devējus un darba 
ņēmējus; 

• Mobilitāte ES ietvaros; 

• Plašāka informācija par darba tirgus iespējām. 
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Eiropas mūžizglītības 
karjeras vadības platforma 



Europass lietotājiem piedāvās: 
 

•  Iespēju izveidot bezmaksas tiešsaistes profilu, lai izceltu savas prasmes, kvalifikāciju un pieredzi; 

•  Prasmju pašnovērtējumu, lai palīdzētu noteikt karjeras un mācīšanās mērķus; 

•  Pielāgotu informāciju par darba un mācīšanās iespējām; 

•  Pilnīgu kontroli par saviem privātajiem datiem; 

•  Iespēju atkārtoti izmantot datus un automātiski aizpildīt/papildināt dokumentus tiešsaistes redaktorā; 

•  Uzticamu sistēmu elektroniski parakstītu izglītības dokumentu uzglabāšanai. 



Jaunā platforma 
būs pieejama 29 
valodās 



2. Jaunās Europass 
platformas piedāvājums 



“Eiropas instruments, lai 
pārvaldītu savas prasmes un 

plānotu mācīšanos un karjeru” 



Galvenās Europass 
platformas sastāvdaļas  
 
E-Portfolio 

• Iespēja aprakstīt savas prasmes, kvalifikācijas un pieredzi, un plānot 
karjeru mūžilgas mācīšanās perspektīvā  

Informācijas sniegšana 

• Atbalsts darba un izglītības iespēju meklēšanā, nodrošinot pieeju 
dažādiem informācijas avotiem un nacionālajām saitēm vienuviet. 

Vienmērīga datu apmaiņa 

• Viena platforma, kas nodrošina vienkāršu informācijas apmaiņu par 
prasmēm un kvalifikācijām starp dažādiem pakalpojumiem. 

Elektroniski parakstīti izglītības dokumenti 

• Vienota Eiropas sistēma elektroniski parakstītu izglītības dokumentu 
izsniegšanai.  



 

Tiešsaistes portfolio piedāvā plašākas iespējas nekā CV! 



E – Portfolio iespējas: 

• Nodrošina vienu piekļuvi visām platformas 

piedāvātajām iespējām; 

• Izveidot, rediģēt un pārvaldīt savu privāto profilu; 

• Izveidot un rediģēt dokumentus, kā piemēram 

CV, izmantojot tiešsaistes redaktoru; 

• Aprakstīt savas intereses un sekot līdzi 

piedāvātajām iespējām; 

• Nodrošināt piemērotas mācīšanās un darba 

iespējas; 

• Sagatavot, iesniegt un sekot līdzi darba un 

mācību pieteikumiem. 

Heading to go here 



Lietotāji varēs: 

•  Aprakstīt savas prasmes un kvalifikācijas savā e-portfolio; 

•  Uzglabāt savus dokumentus, kā piemēram, diplomus, atsauces, motivācijas vēstules un CV    

•  Sekot līdzi tam, kā Europass analizē viņu prasmes un piedāvā piemērotus piedāvājumus (gan 
darba, gan mācību); 

•  Pārvaldīt savus privātos datus savā e-portfelī. 



E-portfolio, kas ir 

pielāgots tieši Jūsu 

vajadzībām 



Mācīšanās un darba 
iespēju meklēšana visā 
Eiropā 



Uzticama un pārskatāma 
informācija par izglītību, 
apmācību un mācīšanos 

• Mācīšanās iespējas; 

• Kvalifikācijas un kvalifikāciju ietvarstruktūras Eiropā; 

• Neformālās izglītības iespējas un atzīšana; 

• Diplomatzīšanas prakse un attiecīgie tiesību akti; 

• Norādes un piedāvājumi starpvalstu mācību mobilitātei un karjeras 
izaugsmei. 



Ātri un ērti kopīgojiet 
savu profilu ar 
dažādām iestādēm un 
pakalpojumu 
sniedzējiem 



Ieguvumi karjeras konsultantiem: 

•  Izmantojiet tīmekļa piedāvātos rīkus, lai palīdzētu klientiem; 

•  Atrodiet atbilstošus materiālus par mācīšanos, darbu un kvalifikācijām Eiropā; 

•  Piekļūstiet Eiropas līmeņa pakalpojumiem, informācijas avotiem un tīkliem; 

•  Iepazīstieties ar informāciju par attiecīgo valsti un resursiem; 

•  Informācija par mūžizglītības iespējām. 



Ieguvumi lietotājiem: 

•  Uzglabāt, pārvaldīt un dalīties ar informāciju par savām prasmēm, kvalifikāciju un pieredzi; 

•  Pārdomāt savas mūžizglītības un karjeras iespējas; 

•  Dalīties ar savu informāciju ar savu topošo darba devēju un/vai apmācību vadītāju; 

•  Apzināt un novērtēt savas prasmes. 



3. Europass vienota sistēma 
elektroniski parakstītu 
izglītības dokumentu 
izsniegšanai 



Europass elektroniski 

parakstīti izglītības 

dokumenti 



Vienota Eiropas sistēma 
elektroniski parakstītu 
izglītības dokumentu 

izsniegšanai 

 



Uzticama informācija 

 



• Izsniegt elektroniskus dokumentus un nosūtīt tos 

īpašniekiem; 

• Droši glabāt visus elektroniski parakstītus 

dokumentus vienā tiešsaistes vai bezsaistes 

vietnē; 

• Pārbaudīt vai elektronisko dokumentu dati ir 

autentiski, derīgi un/vai tos ir izdevusi akreditēta 

institūcija/iestāde; 

• Kopīgot informāciju dokumentos ar jebkuru citu 

personu vai iestādi. 

Iespējas: 



4. Dažādi paraugi 

 



Mājaslapa 

 



Sāciet veidot savu Europass 



Personīgā 
informācija 



Darba pieredze 
 



Izglītība 



Prasmes  



Mans profils 
 



Mana bibliotēka 

 



Mans profils 

 



Manas prasmes  

• Izstrādāts vadoties pēc ESCO 
prasmju klasifikatora 



Manas intereses 



Meklēt darbu (EURES atbalsts) 

 



Mācīšanās iespējas 

 



Dažādas CV 
veidnes 



Dažādas veidnes 
motivācijas 
vēstulēm 



Mani pieteikumi 
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Sper nākamo soli kopā ar 
Europass! 



Paldies par uzmanību! 

www.europass.lv 

EuropassLV 

europasslv 

http://www.europass.lv/

