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“
”

Europass – Eiropas Komisijas 
iniciatīva, kuras mērķis ir 
palīdzēt iedzīvotājiem atspoguļot 
savas prasmes, pieredzi un 
izglītību



Īsumā par Europass



Europass kā atbilde uz 
darba tirgus izaicinājumiem

Nepieciešamība:
• Uzlabot mūžizglītības iespējas mainīgā darba 

tirgus apstākļos

• Novērst prasmju trūkumu

• Nodrošināt pārredzamību, lai atbalstītu darba 
devējus un darba ņēmējus

• Nodrošināt mobilitāti ES ietvaros

• Sniegt plašāku informāciju par darba tirgus 
iespējām



Europass dokumenti
 Europass CV
 Europass motivācijas vēstule

 Europass Diploma pielikums
 Europass pielikums kvalifikāciju 

apliecinošam dokumentam
 Europass mobilitātes 

apliecinājums



Kopš 2020. gada 
Europass – tiešsaistes 
rīku un informācijas 

kopums

Lai palīdzētu visos mācību 
un karjeras posmos

Platforma pieejama 29 
valodās, t.sk. latviešu



Europass portāls un rīki



Galvenie Europass
platformas darbības virzieni

E-Portfolio

• Palīdzēt iedzīvotājiem uzglabāt un aprakstīt savas prasmes, 
pieredzi un kvalifikāciju un pārvaldīt savu karjeru

Informācijas sniegšana

• Sniegt informāciju un piekļuvi dažādiem avotiem, lai palīdzētu 
iedzīvotājiem atrast darbu, mācību kursus un nepieciešamo 
atbalstu

Datu apmaiņa

• Viena platforma, kas ļauj viegli dalīties ar informāciju par 
prasmēm, kvalifikācijām un darbu

Elektroniskie izglītības dokumenti

• Vienota Eiropas sistēma elektroniskiem izglītības dokumentu 
izsniegšanai



E-portfolio

Bezmaksas 
tiešsaistes rīks 

informācijas 
uzglabāšanai 

Garantē datu 
konfidencialitāti un 

datu drošību, 
izmantojot 2 faktoru 

autentificēšanās 
piekļuvi



E-Portfolio

Nodrošina vienu piekļuves punktu visiem platformas rīkiem: 

 Veidot un rediģēt dokumentus 

 Veidot, rediģēt savu interešu un mērķu sarakstu, sekot mērķu 

sasniegšanai

 Atrast sev piemērotas mācīšanās un darba iespējas

 Uzglabāt dažādus dokumentus un sertifikātus

 Sagatavot, iesniegt un sekot līdzi darba un mācību pieteikumiem 

 Veikt prasmju pašnovērtējumu

 Pielāgotu informāciju par darba un mācīšanās iespējām



Europass profils un CV

Reģistrējoties 
informācija jāievada 
vienreiz 

Veidojot CV, var 
izvēlēties, kuru 
informāciju atspoguļot

Europass CV tiek 
ģenerēts no 

informācijas, kas tiek 
ievadīta lietotāja profilā



Sagatavoto CV var:

 lejupielādēt
 saglabāt Europass profila bibliotēkā 
 publicēt EURES



Informācijas sniegšana

• Padomi:

 kā strukturēt un veidot savu 
CV

 kā rakstīt motivācijas vēstuli

• Informācija par izglītības un 
darba iespējām Eiropā

• Informācija par ES 
dalībvalstīm un saites uz 
atbalsta institūcijām



Datu apmaiņa
Nosūtīt un saņemt informāciju no izglītības iestādēm un darba devējiem







Citi rīki: 
 Kvalifikāciju 

ietvarstruktūru 
salīdzināšana



Citi rīki:
 Rīks digitālo 

prasmju pārbaudei



Europass Mobilitātes 
apliecinājums



Europass Mobilitātes apliecinājums
Europass Mobilitātes mērķi:

 veicināt mobilitāti Eiropā 
mācību nolūkos

 palielināt Eiropas mobilitātes 
ceļā iegūtas pieredzes 
caurskatāmību un nozīmību

 veicināt ārvalstīs iegūtas 
pieredzes atzīšanu

.LV

Neatņemama Erasmus+ 
Mobilitātes projektu 

sastāvdaļa!



Kam ir tiesības saņemt
Europass Mobilitātes
apliecinājumu?

Ikvienai personai, kas dodas uz
kādu Eiropas valsti, lai mācītos
vai iegūtu darba pieredzi, 
neatkarīgi no vecuma vai
izglītības līmeņa

Kas izsniedz Europass
Mobilitātes
apliecinājumu?

Kas aizpilda Europass
Mobilitātes
apliecinājumu?

Nosūtošā un uzņemošā organizācija

Nacionālais Europass centrs (AIC) 
piešķir Mobilitātes numuru

Latvijā Europass Mobilitātes
apliecinājumu izsniedz Latvijas
nosūtošā organizācija, kas 
iesaistījusies mobilitātes projektā

Europass Mobilitātes apliecinājums



Europass Mobilitātes apliecinājuma 
izsniegšana

Pirms mobilitātes
• Nosūtošā organizācija rakstiski piesaka 

Nacionālajā Europass centrā mobilitāti

• Iesniegumā norāda:

Projekta veids

Dalībnieki

Mobilitātes ilgums

Mobilitātes valsts

.LV

Pēc mobilitātes
• Nosūtošā organizācija rakstiski apstiprina, ka 

mobitāte noritējusi atbilstoši pieteikumam vai 
informē par izmaiņām dalībnieku sastāvā vai 
mobilitātes ilgumā

• Nacionālajā Europass centrs izsniedz katra 
dalībnieka mobilitātes apliecinājuma numuru 
un datumu

Sīkāka informācija europass.lvSaziņai
europass@aic.lv – ieskanēts vai e-parakstīts 

dokuments (iesniegums)



Paldies par uzmanību!

www.europass.lv

EuropassLV

europasslv
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