
Jaunais EUROPASS

Matīss Lācis

Akadēmiskās informācijas centrs 



Prezentācijas saturs 

1. Iepazīšanās ar Europass

2. E-portfolio

3. Jauno iespēju dažādi paraugi

4. Statistika un biežāk sastopamās kļūdas



1. Iepazīšanās ar 
Europass



“
”

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



Viens no atpazīstamākajiem 
Eiropas zīmoliem

Viena no visbiežāk 
apmeklētajām europa.eu
domēna vietnēm.



Izmaiņas 

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



Europass kā atbilde uz 
pašreizējiem darba tirgus 
izaicinājumiem

Nepieciešamība:

• Uzlabot mūžizglītības iespējas mainīgā darba tirgus dēļ;

• Novērst prasmju trūkumu;

• Nodrošināt pārredzamību, lai atbalstītu darba devējus un 
darba ņēmējus;

• Nodrošināt mobilitāti ES ietvaros;

• Sniegt plašāku informāciju par darba tirgus iespējām.



“
”

Eiropas mūžizglītības 
karjeras vadības platforma.



Europass lietotājiem piedāvā:

• Bezmaksas tiešsaistes profilu, lai izceltu prasmes, kvalifikāciju un pieredzi;

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

• 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.



Europass parāda cilvēkiem, kā ES 
viņus atbalsta:

nodarbinātības, 
mūžizglītības un mobilitātes 
iespēju kontekstā.



Jaunā platforma 
ir pieejama 29 
valodās



Galvenās Europass
platformas sastāvdaļas 

E-Portfolio

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

Informācijas sniegšana

• Sniegt informāciju un piekļuvi dažādiem avotiem, lai palīdzētu cilvēkiem 
atrast darbu, kursus un nepieciešamo atbalstu.

Datu apmaiņa

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

Elektroniski parakstīti dokumenti

• Viena Eiropas sistēma elektroniski parakstītu dokumentu izsniegšanai. 



2. E-Portfolio



“Eiropas instruments, lai 
pārvaldītu savas prasmes un 

plānotu mācīšanos un karjeru”



Tiešsaistes portfolio

ir daudz vairāk nekā CV!



E – Portfolio iespējas:

• Nodrošina vienu piekļuves punktu platformas visu 

rīku kopumam;

• Izveidot un pārvaldīt personisko profilu;

• Izveidot un rediģēt dokumentus, piemēram, CV 

izmantojot tiešsaistes redaktoru;

• Noteikt un sekot līdzi savām interesēm un mērķiem;

• Nodrošināt piemērotas mācīšanās un darba 

iespējas;

• Sagatavot, iesniegt un sekot līdzi darba un mācību 

pieteikumiem.

Heading to go here



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 savā e-portfelī.



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 topošo darba devēju un/vai apmācību vadītāju;

 Apzināt un novērtēt savas prasmes.



Europass profils un CV



Personīgā 
informācija



Darba pieredze



Izglītība



Prasmes



Mans profils



Izveidot CV 







“
”



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



3. Jauno iespēju 
dažādi paraugi.



Mans profils



Mana bibliotēka



Manas prasmes 

• Prasmju ieteikumi, vadoties 
pēc ESCO klasifikatora



Manas intereses



Strādā Eiropā 



Meklēt darbu (EURES atbalsts)





Meklēt mācīšanās 
iespējas 







Mani pieteikumi



4. Statistika un biežāk 
sastopamās kļūdas



Statistika un pieprasījums 

• Jūlijā un augustā • Europass.eu vairāk kā 4. miljoni skatījumi jūlijā un augustā

Datums Izveidoti profili latviešu valodā Atšķirība

30.09 6711

01.10 6814 +103

02.10 6897 +83

05.10 6981 +84

06.10 7037 +56

07.10 7108 +71

08.10 7180 +72

Latvijā



Kļūdas tulkojumos un valodā 





“
”

Sper nākamo soli 
kopā ar Europass!



Paldies par uzmanību!

www.europass.lv

EuropassLV

europasslv

http://www.europass.lv/

