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Lēmums par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu 
sniegšanai attiecībā uz prasmēm un 

kvalifikācijām (Europass), 2018
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E-portfolio

 personīgas informācijas dokumentēšanai un 
raksturošanai dažādos formātos, piemēram, CV

 darbā vai mācībās, mobilitātē vai  brīvprātīgo darbā, 
iegūtu prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai un 
raksturošanai

 prasmju novērtēšanai un prasmju pašnovērtēšanai

 kvalifikāciju mācīšanās rezultātu dokumentēšanai, 
pirmēram Europass kvalifikāciju pielikumiem



Informācijas nodrošināšana

mācīšanās iespējas

kvalifikācijas un kvalifikāciju ietvarstruktūras

 iespējas atzīt neformālo un ikdienas 
mācīšanos

atzīšanas prakse un attiecīgie tiesību akti 
dažādās valstīs, tostarp trešās valstīs

karjeras atbalsta pakalpojumi

prasmju apzināšana

 informācija par prasmēm un kvalifikācijām
trešo valstu pilsoņiem integrācijai ES



Digitālie izglītības dokumenti

Europass atbalsta autentifikācijas
pakalpojumus attiecībā uz visiem
digitālajiem dokumentiem vai informāciju
par prasmēm un kvalifikācijām



Ieteikums par Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūru mūžizglītībai, 2017

Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka visos 
kompetento iestāžu jaunizdotajos kvalifikācijas 
dokumentos (piemēram, apliecībās, diplomos, 
apliecību pielikumos, diplomu pielikumos) 
un/vai kvalifikāciju reģistros ir ietverta skaidra 
atsauce uz attiecīgo EKI līmeni



Ieteikums par to, kā sekmēt augstākās 
izglītības un vidējās izglītības diplomu un 

ārvalstīs pavadītu mācību periodu 
rezultātu automātisku savstarpēju 

atzīšanu

 Vidējās izglītības jomā radīt apstākļus, kas vajadzīgi, 
lai veicinātu uzticēšanos citas valsts izglītības un 
apmācības sistēmām

 Veicināt pārredzamības kritēriju un instrumentu 
izmantošanu, apmainīties ar informāciju par 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmām skolu izglītībā, 
kā arī pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas 
instrumentus profesionālajā izglītībā un apmācībā 



Digitālās izglītības rīcības plāns, 2018

 sniegt studentiem iespēju sevi droši identificēt saskaņā ar 
vienreizējas iesniegšanas principu 

 digitāli savienot augstākās izglītības iestāžu informācijas 
sistēmas 

 nodrošināt studentu datu un akadēmisko dokumentu 
drošu apmaiņu un pārbaudi 

 samazināt administratīvās procedūras 
 nodrošināt piekļuvi pakalpojumiem, kurus studentiem ir 

tiesības saņemt, ierodoties uzņēmējvalstī

 Nodrošināt sistēmu tādu digitāli apliecinātu 
kvalifikāciju piešķiršanai un digitāli iegūtu prasmju 
apstiprināšanai, kuras ir uzticamas, ir dotas vairākās 
valodās un kuras var glabāt Europass 

 Sistēma pilnībā atbildīs EKI un Eiropas 
prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju 
klasifikācijai (ESCO)



Piemēri starptautiskā sadarbībā un 
valstu risinājumi

EMREX – starptautisks tīkls studentu datu 
digitālai apmaiņai 

Erasmus bez papīriem

Groningenas deklarācija – starptautisks tīkls 
studentu datu digitālai apmaiņai

Beļģijas – Nīderlandes piemērs

Austrālijas piemērs

 Indijas piemērs

 Igaunijas piemērs

QR kodi autentiskuma pārbaudei



Paldies par uzmanību


