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EPKAD - KAS TAS IR?

• Dokuments, kurā apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši

pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa (citās valstīs arī

augstāku līmeņu) profesionālo kvalifikāciju apliecinošo

dokumentu īpašnieki

• Tas papildina oficiālajā dokumentā iekļauto informāciju,

padarot to vieglāk saprotamu, īpaši darba devējiem vai

institūcijām ārvalstīs



EPKAD – KAM TAS DOMĀTS?

Jebkurai personai, kurai ir profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošs dokuments



EPKAD – KAS TAS NAV?

• Oriģinālā dokumenta aizvietotājs

• Automātiska sistēma, kas garantē atzīšanu



EPKAD – KĀ TAS TIEK VEIDOTS?

Aizpilda kvalifikāciju apliecinošo dokumentu izsniegusī iestāde, un tas satur izvērstu 

informāciju par:

(1. lpp.)

• apgūtajām zināšanām un prasmēm

• profesijām, kurās var strādāt dokumenta īpašnieks

(2. lpp.)

• dokumentu izsniegušo iestādi un iestādi, kas nodrošina dokumenta akreditāciju/atzīšanu

• dokumenta līmeni

• dokumenta iegūšanas veidiem

• uzņemšanas nosacījumiem nākamajā izglītības/prof. kval. līmenī un tā pieejamību

• nacionālo informācijas centru



EPKAD – KĀ TO VAR SAŅEMT?

No iestādes, kas izsniegusi kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

(iestādes pienākums ir pēc pieprasījuma izsniegt EPKAD)

VAI

EPKAD var lejupielādēt un/vai izdrukāt no interneta vietnes/-ēm



EPKAD IZSNIEGŠANA UN IZMANTOŠANA

Dažādās valstīs ir atšķirīga:

• atšķiras ieviešanas statuss, izmantošana, pielietojums

• tiek izmantots gan starptautiskai, gan iekšzemes mobilitātei

• dažās valstīs tiek izmantots, emigrējot no savas valsts uz citu

ES valsti, citās – imigrējot no citas ES valsts uz savu



SEMINĀRS 2016

• 31. maijā AIC darba seminārs «Europass pielikums kvalifikāciju 

apliecinošam dokumentam Latvijā»

• dalībnieki: AIC, IZM, VISC, IKVD, prof. izglīt. iestāžu, NEP pārstāvji 

un darba devēji

• klātesošie atbalsta EPKAD ieviešanu Latvijā



SEMINĀRS 2016 – DISKUSIJAS REZULTĀTI

Ieguvumi, ieviešot EPKAD:

• atvieglotu absolventu stāšanos darba attiecībās

• informācija par absolventa izieto praksi un gūto profesionālo 

pieredzi ir svarīga gan darba devējiem Latvijā, gan ārvalstīs

• EPKAD sniegtu atbalstu Latvijas profesionālās izglītības dokumentu 

atzīšanai ārvalstīs, jo nodrošinātu papildu informāciju 

diplomatzīšanas ekspertiem



SEMINĀRS 2016 – DISKUSIJAS REZULTĀTI

Šķēršļi, ieviešot EPKAD: 

potenciāli šķērslis var būt atšķirīgi viedokļi par atbildīgo iestādi satura

veidošanā - zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstu izstrādē (ja

netiek izmantoti profesijas standarti vai citi pieejamie informācijas avoti)

jāiegulda ievērojami resursi



SEMINĀRS 2016 – DISKUSIJAS REZULTĀTI

EPKAD veidošanā izmantojamie informācijas avoti 

• informācijas avoti atkarīgi no tā, vai tiek izmantots standartizēts vai 

individualizēts pielikums: standartizēta pielikuma gadījumā var 

izmantot profesiju standartus, Latvijas kvalifikāciju datubāzi; 

individualizēta pielikuma gadījumā – attiecīgo izglītības programmu

• papildus nepieciešams konsultēties ar darba devējiem, lai sagatavotu 

darba tirgus prasībām atbilstošus aprakstus



SEMINĀRS 2016 – DISKUSIJAS REZULTĀTI

Standartizēta/individualizēta EPKAD ieviešana

• sākotnēji vajadzētu būt standartizētam; pēc tam pakāpeniski varētu 

pāriet uz individualizētu pielikumu, jo aprakstu izstrādei ir vajadzīgs 

laiks

• pielikuma 3., 4. un 5. sadaļai būtu jābūt standartizētai un pieejamai 

internetā, taču, iespējams, pārējās sadaļas varētu individualizēt



ŠOBRĪD EIROPĀ

• Tiek atjauninātas vadlīnijas EPKAD aizpildīšanai, izsniegšanai

• Ir ierosināts veikt Eiropas mēroga aptauju par EPKAD izmantošanu 

(līdz šim nav veikta)



APTAUJA PAR EPKAD

• 2016. gadā 

• 11 valstis

• 2449 respondentu

34.71% kvalificēti darbinieki

25.43% audzēkņi

11.06% skolotāji

9.61% cits/nezinu

6.75% nekvalificēti darbinieki

5.10% skolas vadība

3.15% darba devēji

2.32% karjeras konsultanti



APTAUJA PAR EPKAD

60.31%

39.69%

Kur izmanto EPKAD?

Savā valstī

Ārvalstīs



APTAUJA PAR EPKAD

37%

26%

19%

Kā izmanto EPKAD?

Lai pieteiktos darbam/mācībām savā valstī

Lai saprastu/salīdzinātu/novērtētu prof. izgl. sistēmas un diplomus

Lai pieteiktos darbam/mācībām ārvalstīs



APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

• EPKAD valoda: kā varēs izmantot EPKAD starptautiskā mobilitātē, 

ja dokuments Latvijā būs tikai latviešu valodā?

• Vai EPKAD būtu jābūt standartizētam vai individualizētam? Nevienā 

valstī nav individualizētu EPKAD (Latvijā – iekļauts KAD numurs), ir 

saistīts ar kvalifikāciju, nevis kvalifikācijas ieguvēju

• Kā tiks atjaunināti EPKAD?



AIC IEROSINĀJUMI

• EPKAD var būt individualizēts, bet jābūt latviešu un angļu valodā

• Jāveic grozījumi MK noteikumos par kārtību, kādā izsniedzami 

izglītības dokumenti – jāiekļauj EPKAD

• Jānosaka kārtība, kādā tiek atjaunināti EPKAD


