
Ceļā uz digitāliem 
izglītības dokumentiem

Edmunds Labunskis

Akadēmiskās informācijas centrs

Nacionālais Europass centrs 
Seminārs

Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi

2022. gada 6. oktobrī



Ikdienas digitalizācija

• E-biļetes

• Kartes/navigācija

• Ziņu apmaiņa

• Rēķinu apmaksa ar internetbankas palīdzību

• Elektroniskā deklarēšanās sistēma

• Dokumentu iesniegšana un parakstīšana



Izglītības dokumentu digitalizācija

• Atvieglo uzglabāšanu un pieejamību

• Ātri un ērti var pārbaudīt autentiskumu

• Var uzrādīt un pārbaudīt savus izglītības dokumentus jebkurā savas karjeras posmā, pat, ja iestāde, kas tos 
izdevusi, tiek slēgta vai ja tiek zaudēti dati, kas izmantoti to izveidošanai

• Darba devēji var ievērojami samazināt izglītības dokumentu pārbaudes un darba pieteikumu apstrādes laiku un 
izmaksas

• Izglītības iestādes var samazināt savu administratīvo slogu un izglītības dokumentu izsniegšanas izmaksas, 
vienlaikus paātrinot izdošanas procedūru

• Darba devēji un izglītības iestādes var samazināt savu administratīvo slogu un izglītības dokumentu 
izsniegšanas izmaksas, vienlaikus paātrinot izdošanas procedūras



Elektronisko izglītības dokumentu 
izsniegšanas piemēri Eiropā

• Pieaug to ieinteresēto pušu skaits, kuras izmanto savus e-zīmogus (ES, FR, HR, LU, MT, SK, SI)

• Profesionālā izglītība – „Digitālā Luksemburgas stratēģija” (1600+ prof. izglītības diplomi)

• Digitālie diplomi – Horvātijā 2021. gadā izdots pirmais daudzvalodu digitālais grāds

• Digitālo dokumentu atzīšana – DigiNet, SEA-EU, ECCOE projekti

• Malta izsniedza 2000+ sekmju izrakstus 2022. gadā

• European Consortium of Innovative Universities (ECIU) veido savu risinājumu

• Ārpakalpojumu sniedzēji, kas izstrādā savus sadarbspējīgus elektroniski parakstītus dokumentus (piem., 
Moodle, Digitary)

• Erasmus Studentu tīkls, Eiropas Komisija, SEPIE izsniedz neformālās apmācības sertifikātus



Izglītības dokumentu digitalizācija 
Eiropas Savienības līmenī

Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi ir 
Eiropas Savienības Politikas programmas 
centrā, kas ietver:

• Digitālās izglītības rīcības plānu

• Ieteikumu par mikrokvalifikācijām

• Eiropas Datu stratēģiju

• Europass lēmumu

• Ieteikumu par individuālajiem mācīšanās 
kontiem

• Eiropas Prasmju programmu



E-zīmogs

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

• E-zīmogu var iegūt, vēršoties 
attiecīgajā kompetentajā, valsts 
atzītajā iestādē

• Zīmogu var izsniegt arī citas 
valsts iestādes



E-zīmogs Latvijā

Latvijā e-zīmogu izsniedz Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs 



Paldies par uzmanību!

www.europass.lv

EuropassLV

europasslv

http://www.europass.lv/

