
EUROPASS platformas 
piedāvātās iespējas

Matīss Lācis

Akadēmiskās informācijas centrs 



Izmaiņas 

Kopš 2020. gada 1. jūlija Europass 
ir piedzīvojis izmaiņas un Eiropas 
Komisija ir izveidojusi jaunu portālu



Jaunā platforma 
ir pieejama 29 
valodās



Europass lietotājiem 
piedāvā:

• Tiešsaistes profilu, lai izceltu prasmes, 
kvalifikāciju un pieredzi;

• Pielāgotu informāciju par darba un mācīšanās 
iespējām;

• Pilnīgu kontroli pār saviem privātajiem datiem;

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

• Uzticamu sistēmu elektroniski parakstītu 
dokumentu uzglabāšanai.

• Iespēju sūtīt darba pieteikumus 

• Iespēju pieteikties uz jebkāda veida kursiem 
un mācībām



Europass portāla galvenās sastāvdaļas:

 E-portfolio («izveido CV»)

 Mācies Eiropā («izglītības 
iespējas»)

 Strādā Eiropā («darba iespējas»)

Elektroniski parakstīti izglītības 
dokumenti 



EURES + 
Eiropas 
Komisija

Nacionālie 
Europass Centri 
+ Eiropas 
Komisija

Latvijas kvalifikāciju 
datubāze (LKD) un 
Nacionālā izglītības 
iespēju datubāze (NIID)

No kurienes Europass platforma ņem 
informāciju?



Bija 5. Europass dokumenti tagad 4.

 Europass standarta CV

 Valodu pase

 Diploma pielikums

 Europass mobilitātes apliecinājums

 Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam



E – Portfolio iespējas:

• Tiek nodrošināts viens piekļuves punkts visiem 

platformas pieejamajiem rīkiem;

• Izveido un pārvaldi personisko profilu;

• Izveido un rediģē dokumentus, piemēram, CV 

izmantojot tiešsaistes redaktoru;

• Nosaki un seko līdzi savām interesēm un mērķiem;

• Nodrošināt piemērotas mācīšanās un darba 

iespējas;

• Sagatavot, iesniegt un sekot līdzi darba un mācību 

pieteikumiem.

Heading to go here



Mans profils

Tiešsaistes portfolio

ir daudz vairāk nekā CV!



Lietotāji var:

 Ierakstīt savas prasmes un kvalifikāciju savā profilā;

 Uzglabāt savus dokumentus, piemēram, diplomus, atsauksmes, motivācijas vēstules un CV;   

 Sekot līdzi tam, kā Europass analizē viņu prasmes;

 Kontrolēt savus personas datus.



Europass
CV





“
”



Mana bibliotēka



Manas prasmes 

• Prasmju ieteikumi, vadoties 
pēc ESCO klasifikatora



Manas intereses



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



Mani pieteikumi



Strādā Eiropā 



Meklēt darbu (EURES atbalsts)





Meklēt mācīšanās 
iespējas 







Europass elektroniski 

parakstīti izglītības 

dokumenti



Vienota Eiropas sistēma 
elektroniski parakstītu izglītības
dokumentu izsniegšanai



Ie
v

ie
š

a
n

a
s

 la
ik

a
 g

ra
fik

s
 

Jūlijs - Septembris 2020

• Apkopota informācija no ‘pilota’ valstīm, lai informētu par jaunās 
sistēmas virzieniem un prioritātēm nākotnē + jaunu funkciju 
ieviešana

• Pirmās sarunas ar izstrādātājiem, kas interesējas par EDCI 
sadarbspējas ieviešanu 

Septembris – Decembris 2020

• Pirmie reālie Europass digitālie dokumenti

• Cieša sadarbība ar izstrādātājiem, kas apņēmušies ieviest 
savietojamību

• Integrēt  EDCI ar Europass

• Informācijas izplatīšana tematiski piemērotos publiskos pasākumos 
visā Eiropā

Tiesiskais regulējums

Digitālās izglītības rīcības plāna trešajā darbībā tiek ierosināts integrēt 
digitāli parakstītas kvalifikācijas Europass.

ES Lēmumā 2018/646 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32018D0646


Oficiālā Europass 
elektroniski parakstīto 
izglītības dokumentu 

atklāšana notiks 2020. 
gada novembra beigās. 



Statistika

Datums Izveidoti profili latviešu valodā

10.09 5173

24.09 6296

01.10 6814

20.10 7872

03.10 8561

Jūlijs 2020 Augusts 2020 Septembris 2020

Mājaslapas 
apmeklējumi 

2,057,796 1,861,240 2,524,701

Salīdzinājums ar 
iepriekšējo mēnesi

n/a -10 % +36 %

Lapu skatījumi 6,036,301 7,106,628 9,654,917

Reģistrētie lietotāji 
(aptuveni)

226,000 406,000 635,000

Jauni lietotāji 
(aptuveni)

226,000 180,000 229,000

Lietotāju
problēmjautājumi 

1,665 720 692
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Sper nākamo soli 
kopā ar Europass!



Paldies par uzmanību!

www.europass.lv

EuropassLV

europasslv

http://www.europass.lv/

