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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. �/2004/EK

( � gada � )

par vienotu Kopienas sistēmu

kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai

(Europass)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 149. un 150. pantu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru3,

                                                
1 OV C
2 OV C 121, 30.4.2004., 10. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2004. gada 22. aprīļa Atzinums ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēts)

un Padomes .... gada .... Kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta).
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tā kā

(1) lielāka kvalifikāciju un kompetences pārskatāmība visā Eiropā atvieglinās mobilitāti

mū�izglītības nolūkos, tādējādi sekmējot kvalitatīvas izglītības un mācību attīstību, un

veicinās mobilitāti nodarbinātības dēļ valstu un nozaru starpā;

(2) Mobilitātes rīcības plānā1, kur� apstiprināts Nicā 2000. gada 7. un 9. decembrī sanāku�ajā

Eiropadomē, un Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumā 2001/613/EK (2001. gada 10.

jūlijs) par studentu, mācāmo personu, jaunu brīvprātīgu darbinieku, mācībspēku un

instruktoru mobilitāti Kopienā2 ieteica dokumentus visur lietot tā, lai kvalifikācijas un

kompetence kļūtu pārskatāmākas, veidojot Eiropas kvalifikāciju telpu. Komisijas rīcības plānā

par iemaņām un mobilitāti bija aicināts izveidot un stiprināt instrumentus, kas sekmē

kvalifikāciju pārskatāmību un izmantojamību, tādējādi veicinot mobilitāti gan nozarēs, gan

starp nozarēm. Barselonā 2002. gada 15. un 16. martā sanākusī Eiropadome pieprasīja veikt

papildu darbības, lai ieviestu instrumentus, ar ko uzlabot diplomu un kvalifikāciju

pārskatāmību. Padomes Rezolūcijā (2002. gada 3. jūnijs) par iemaņām un mobilitāti3 un

Padomes Rezolūcijā (2002. gada 27. jūnijs) par mū�izglītību4 aicina izvērst pla�āku

sadarbību, cita starpā, lai izveidotu pārskatāmības un atzī�anas sistēmu, balstoties uz

pastāvo�iem instrumentiem;

                                                
1 OV C 371, 23.12.2000., 4. lpp.
2 OV L 215, 9.8.2001., 30. lpp.
3 OV L 162, 6.7.2002., 1. lpp.
4 OV L 163, 9.7.2002., 1. lpp.
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(3) Padomes Rezolūcijā (2002. gada 19. decembris) par papla�inātu Eiropas sadarbību

arodizglītības un arodmācību jomā1 ir aicināts veikt darbības, kas palielina pārskatāmību

arodizglītības un arodmācību jomā, īstenojot un racionalizējot informācijas līdzekļus un

tīklus, tostarp iekļaujot pastāvo�os instrumentus vienotā sistēmā. �ajā sistēmā būtu jābūt

dokumentu portfelim ar kopēju marku un kopēju logotipu, kuru papildina pietiekamas

informācijas sistēmas un ko popularizē ar ilgsto�iem veicinā�anas pasākumiem Eiropas un

valstu līmenī;

(4) Pēdējos gados gan Kopienas, gan starptautiskā līmenī ir izveidoti vairāki jauni instrumenti, lai

palīdzētu Eiropas pilsoņiem, meklējot darbu vai piesakoties mācībām, labāk darīt zināmus

savas kvalifikācijas un kompetenci. Pie tādiem pieder kopējs Eiropas formāts dzīves

aprakstam (CV), kas ierosināts Komisijas 2002. gada 11. marta Ieteikumā 2002/236/EK2,

diplomu pielikumi, kas ierosināti 1997. gada 11. aprīlī Lisabonā pieņemtajā Konvencijā par to

kvalifikāciju atzī�anu, kuras saistītas ar augstāko izglītību Eiropas reģionā, Europass mācību

dokuments, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 1999/51/EK (1998. gada 21. decembris) par

"Eirotakas" veicinā�anu ar darbu saistītās mācībās, ietverot mācekļa praksi3, kā arī Eiropas

Padomes izstrādātais apliecības pielikums un Eiropas valodu portfelis. �ie instrumenti būtu

jāietver vienotā sistēmā;

                                                
1 OV L 13, 18.1.2003., 2. lpp.
2 OV L 79, 22.3.2002., 66. lpp.
3 OV L 17, 22.1.1999., 45. lpp.
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(5) būtu jāparedz, ka, tiklīdz vienotas sistēmas īsteno�anas struktūra un procedūras būs izveidotas

un darbosies, tajā varētu iekļaut arī citus dokumentus, kas ir saderīgi ar tās mērķi. Cita starpā,

vienotu sistēmu varētu vēl papla�ināt, tajā iekļaujot dokumentu, kas reģistrētu turētāja

kompetenci informācijas tehnoloģijas jomā;

(6) kvalitatīvas informācijas un norādījumu snieg�ana ir svarīgs faktors, lai uzlabotu kvalifikāciju

un kompetences pārskatāmību. Eso�ajiem pakalpojumiem un tīkliem jau ir ievērojama

nozīme, ko varētu pastiprinātu, veidojot cie�āku sadarbību, lai celtu Kopienas darbību vērtību;

(7) tādēļ ir jānodro�ina saskanība un savstarpēja papildināmība starp ar �o lēmumu īstenotām

darbībām un citu attiecīgu politiku, instrumentiem un rīcību. Pie tiem - Kopienas līmenī -

pieder Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), kas izveidots ar Padomes

Regulu (EEK) Nr. 337/751, Eiropas Izglītības fonds, kas izveidots ar Padomes Regulu (EEK)

Nr. 1360/90 2, un Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES), kas izveidots ar Komisijas

Lēmumu 2003/8/EK (2002. gada 23. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr.

1612/68 attiecībā uz darba piedāvājumu un pieprasījumu apkopo�anu un apmierinā�anu3.

Tāpat starptautiskā līmenī ir Eiropas valstu akadēmiskās atzī�anas informācijas centru tīkls

(ENIC), ko izveidojusi Eiropas Padome un UNESCO;

                                                
1 OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1655/2003

(OV L L 245, 29.9.2003., 41. lpp.).
2 OV L 131, 23.5.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr.

1648/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 22. lpp.).
3 OV L 5, 10.1.2003., 16. lpp.



12242/1/04 REV 1 APT/eca 5
DG I    LV

(8) Europass mācību dokuments, kas izveidots ar Lēmumu 1999/51/EK, tādēļ būtu jāaizstāj ar

līdzīgu dokumentu, kam ir pla�āka darbības joma un ko izmanto, lai reģistrētu visus

laikposmus, kuros jebkur Eiropā mācību nolūkos īstenota starpvalstu mobilitāte jebkurā

līmenī un jebkuram mērķim, un kas atbilst attiecīgiem kvalitātes kritērijiem;

(9) Europass sistēma būtu jāīsteno ar attiecīgo valstu struktūru starpniecību atbilstīgi 54. panta 2.

punkta c) apak�punktam un 3. punktam Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002

(2002. gada 25. jūnijs) par Finan�u regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam

bud�etam1;

(10) visām valstīm, kas pievienojas Eiropas Savienībai, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kas

nav Kopienas valstis, un Eiropas Savienības kandidātvalstīm jābūt tiesīgām piedalīties sistēmā

saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem tiesību instrumentos, kas reglamentē Kopienas un minēto

valstu attiecības. Būtu jādod iespēja gūt labumu no �īs sistēmas arī tre�o valstu pilsoņiem, kas

dzīvo Eiropas Savienībā;

(11) attiecībā uz �o lēmumu sociālajiem partneriem ir liela nozīme, un viņiem būtu jābūt

iesaistītiem tā īsteno�anā. Arodmācību padomdevēja komiteja, kura izveidota ar Padomes

Lēmumu 63/266/EEK (1963. gada 2. aprīlis), ar ko nosaka kopējās arodmācību politikas

īsteno�anas vispārīgos principus2, un kurā ir sociālo partneru un dalībvalstu iestā�u pārstāvji,

būtu regulāri jāinformē par �ā lēmuma īsteno�anu. Sociālajiem partneriem Eiropas līmenī un

citām attiecīgām ieinteresētām personām, tostarp izglītības un mācību struktūrām, būs īpa�a

nozīme attiecībā uz ierosmēm par pārskatāmību, ko varētu ar laiku iekļaut Europass sistēmā;

                                                
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
2 OV 63, 20.4.1963., 1338. lpp.
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(12) tā kā dalībvalstis nespēj pienācīgi sasniegt  �ā lēmuma mērķi, proti, izveidot vienotu Kopienas

sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai, un tos labāk var sasniegt Kopienas

līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā paredzēts

Līguma 5.pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu ar �o lēmumu

nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasnieg�anai;

(13) �ā lēmuma īsteno�anai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas pilnvaru

īsteno�anas kārtību1;

(14) būtu jāatceļ Lēmums 1999/51/EK,

IR PIEŅĒMU�I �O LĒMUMU.

1. pants

Priek�mets un darbības joma

Ar �o lēmumu izveido vienotu Kopienas sistēmu, lai nodro�inātu kvalifikāciju un kompetences

pārskatāmību, izveidojot personīgu, saskaņotu dokumentu portfeli ar nosaukumu "Europass", ko

pilsoņi var brīvprātīgi izmantot, lai visā Eiropā labāk darītu zināmas un uzrādīt savas kvalifikācijas

un kompetenci. Europass vai jebkura Europass dokumenta izmanto�ana neuzliek nekādas saistības

un nepie�ķir nekādas tiesības, kas nav paredzētas �ajā lēmumā.

                                                
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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2. pants

Europass dokumenti

Europass dokumenti ir:

(a) �ā lēmuma 5. pantā minētais Europass dzīves apraksts (�e turpmāk - "Europass-CV");

(b) �ā lēmuma 6. līdz 9. pantā minētie dokumenti;

(c) visi citi dokumenti, ko Komisija ir apstiprinājusi par Europass dokumentiem saskaņā ar I

pielikumā izklāstītajiem kritērijiem un 4. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

Sociālie partneri

Neskarot 4. pantā minēto procedūru, Komisija apsprie�as ar sociālajiem partneriem un citām

attiecīgām ieinteresētām personām Eiropas līmenī, tostarp izglītības un mācību struktūrām.
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4. pants

Komitejas procedūra

1. �ā lēmuma 2. punkta c) apak�punkta piemēro�anai, atkarībā no attiecīgā dokumenta iedabas,

Komisijai palīdz Socrates komiteja un/vai Leonardo komiteja, kas attiecīgi izveidota ar Eiropas

Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 253/2000/EK (2000. gada 24. janvāris), ar ko ievie� otro

posmu Kopienas darbības programmai izglītības jomā "Socrates"1, un Padomes Lēmumu

1999/382/EK (1999. gada 26. aprīlis), ar ko ievie� Kopienas profesionālās izglītības darbības

programmas "Leonardo da Vinci" otro posmu2.

2. Ja uz �o punktu ir dota atsauce, piemēro 4. un 7. pantu Lēmumā 1999/468/EK, ņemot vērā

minētā lēmuma 8. pantu.

5. pants

Europass-CV

Europass-CV dod pilsoņiem iespēju skaidri un saprotami sniegt informāciju par visām savām

kvalifikācijām un kompetenci. Europass-CV ir tāds, kā izklāstīts II pielikumā.

                                                
1 OV L 28, 3.2.2000., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr.

885/2004.
2 OV L 146, 11.6.1999., 33. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK)

Nr. 885/2004.
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6. pants

Europass mobilitātes dokuments

Europass mobilitātes dokumentā norāda laikposmus, ko dokumenta turētājs ir pavadījis, mācoties

valstīs, kas nav viņa valsts. Europass mobilitātes dokuments ir izklāstīts III pielikumā.

7. pants

Europass diploma pielikums

Europass diploma pielikums sniedz informāciju par tā turētāja sasniegumiem augstākā izglītībā.

Europass diploma pielikums ir izklāstīts IV pielikumā.

8. pants

Europass valodu portfelis

Europass valodu portfelis dod pilsoņiem iespēju uzrādīt savu valodu prasmi. Europass valodu

portfelis ir izklāstīts V pielikumā.

9. pants

Europass apliecības pielikums

Europass apliecības pielikumā apraksta kompetenci un kvalifikācijas, kas atbilst arodmācību

apliecībai. Europass apliecības pielikums ir izklāstīts VI pielikumā.
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10. pants

Europass internetā

Lai īstenotu �o lēmumu, Komisija un attiecīgās valsts iestādes sadarbojas, lai izveidotu un

pārvaldītu uz interneta bāzētu Europass informācijas sistēmu, kas ietver gan elementus, ko pārvalda

Kopienas līmenī, gan elementus, ko pārvalda valstu līmenī. Informācijas sistēma, ko izmanto

Europass sistēma, ir izklāstīta VII pielikumā.

11. pants

Valsts Europass centri

1. Katra dalībvalsts atbild par �ā lēmuma īsteno�anu valsts līmenī. Tālab katra dalībvalsts

izraugās savu Valsts Europass centru (VEC), kas atbild par visu �ajā lēmumā minēto darbību

koordināciju valstī un pēc vajadzības aizstāj vai attīsta pastāvo�as struktūras, kas pa�laik veic

līdzīgas darbības.

Ar �o izveido Eiropas VEC tīklu. Tā darbības koordinē Komisija.

2. VEC:

(a) sadarbībā ar attiecīgām valstu struktūrām saskaņo darbības, kas saistītas ar Europass

dokumentu pieejamības veicinā�anu vai to izsnieg�anu, vai vajadzības gadījumā veic �ādas

darbības;
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(b) izveido un pārvalda valsts informācijas sistēmu saskaņā ar 10. punktu;

(c) veicina Europass izmanto�anu, tostarp ar interneta pakalpojumu starpniecību;

(d) sadarbībā ar attiecīgām valsts organizācijām nodro�ina to, ka atsevi�ķiem pilsoņiem ir

pieejama pietiekama informācija un norādījumi par Europass un tā dokumentiem;

(e) palīdz sniegt informāciju un norādījumus par izglītības iespējām visā Eiropā, izglītības un

mācību sistēmu struktūru un citiem jautājumiem, kas saistīti ar mobilitāti izglītības nolūkos,

jo īpa�i, cie�i sadarbojoties ar attiecīgiem Kopienas un valstu dienestiem, un vajadzības

gadījumā dara tiem pieejamu rokasgrāmatu par mobilitāti;

(f) valsts līmenī apsaimnieko Kopienas finan�u atbalstu visām ar �o lēmumu saistītām darbībām;

(g) līdzdarbojas Eiropas VEC tīklā.

3. VEC darbojas kā īsteno�anas struktūra valsts līmenī saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr.

1605/2002 54. panta 2. punkta c) apak�punktu un 3. punktu.
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12. pants

Komisijas un dalībvalstu kopīgie uzvedumi

Komisija un dalībvalstis:

(a) nodro�ina, ka Kopienas un valsts līmenī notiek pietiekami reklāmas un informācijas

pasākumi, kas cita starpā aptver pilsoņus, vispārējās un profesionālās izglītības pakalpojumu

sniedzējus un sociālos partnerus un uzņēmumus, tostarp mazos un vidējos uzņēmumus, pēc

vajadzības papildinot un integrējot VEC darbību;

(b) pienācīgā līmenī nodro�ina pietiekamu sadarbību ar attiecīgiem dienestiem, jo īpa�i ar EURES

dienestu un citiem Kopienas dienestiem;

(c) veicina vienādas iespējas, jo īpa�i, palielinot visu attiecīgo iesaistīto personu informētību;

(d) nodro�ina to, ka visas attiecīgās ieinteresētās personas, tostarp izglītības un mācību struktūras

un sociālie partneri, ir iesaistīti �ā lēmuma īsteno�anā;

(e) nodro�ina to, ka attiecībā uz visām darbībām, kas ir saistītas ar �ā lēmuma īsteno�anu, ir

pilnībā ievēroti attiecīgie Kopienas un valstu tiesību akti par personas datu apstrādi un

privātās dzīves aizsardzību.
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13. pants

Komisijas uzdevumi

1. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nodro�ina to, ka darbības, kas ir saistītas ar �ā lēmuma

īsteno�anu, vispārīgi saskan ar citiem būtiskiem Kopienu politikas virzieniem, instrumentiem un

darbībām, jo īpa�i izglītības, arodmācību, jaunatnes, nodarbinātības, sociālās integrācijas, zinātnes,

pētniecības un tehnoloģijas attīstības jomā.

2. Īstenojot �o lēmumu, Komisija izmanto Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra

(Cedefop) zinā�anas un prasmes, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 337/75. Saskaņā ar tiem pa�iem

nosacījumiem un attiecīgās jomās Komisijas un Eiropas Izglītības fonda aizbildnībā īsteno

koordināciju, kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 1360/90.

3. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī citas attiecīgas struktūras un

jo īpa�i Arodmācību padomdevēju komiteju par �ā lēmuma īsteno�anu.

14. pants

Iesaistītās valstis

1. �ajā lēmumā minētajās darbībās var piedalīties valstis, kas pievienojas Eiropas Savienībai, kā

arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis, kas nav Kopienas valstis, saskaņā ar EEZ līgumā

paredzētajiem noteikumiem.
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2. Eiropas Savienības kandidātvalstis arī var piedalīties saskaņā ar to attiecīgiem Eiropas

līgumiem.

15. pants

Vērtējums

Līdz ....* un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei �ā

lēmuma īsteno�anas novērtējuma ziņojumu, ņemot par pamatu kādas neatkarīgas struktūras veiktu

novērtējumu.

16. pants

Finan�u noteikumi

Bud�eta lēmējinstitūcija apstiprina gada apropriācijas, ievērojot finan�u plāna robe�as. Izdevumus,

kas radu�ies saistībā ar �o lēmumu, pārvalda saskaņā ar VIII pielikumu.

17. pants

Atcel�ana

Lēmumu 1999/51/EK atceļ.

                                                
* Trīs gadi pēc �ā lēmuma stā�anās spēkā.
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18. pants

Spēkā stā�anās

�is lēmums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

19. pants

Adresāti

�is lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Luksemburgā,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā -

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

________________
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I PIELIKUMS

Kritēriji 2. panta c) apak�punktā minēto

jauno Europass dokumentu ievie�anai

Visiem jauniem Europass dokumentiem būtu jāatbilst �ādiem minimālajiem kritērijiem.

1. Uz ko tie attiecas: Europass dokumentiem būtu īpa�i jātiecas uzlabot kvalifikāciju un

kompetences pārskatāmību.

2. Eiropas dimensija: neskarot to brīvprātīgo iedabu, būtu jābūt iespējai piemērot Europass

dokumentus visās dalībvalstīs.

3. Dokumentu valoda: Europass dokumentu paraugiem būtu jābūt pieejamiem vismaz visās

Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

4. Izmantojamība: Europass dokumentiem būtu jāder efektīvai izplatī�anai, vajadzības

gadījumā - ar dokumentu izsniedzēju iestā�u starpniecību, gan papīra formā, gan

elektroniski.

________________
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II PIELIKUMS

Europass dzīves apraksts (Europass CV)

1. Apraksts

1.1. Europass-CV pamatojas uz vienotu Eiropas formātu dzīves aprakstiem (CV), kas piedāvāts ar

Ieteikumu 2002/236.

Ar to pilsoņiem dod paraugu tam, kā sistemātiski, hronoloģiski un elastīgi uzrādīt savas

kvalifikācijas un kompetenci. Tajā ir doti konkrēti norādījumi par da�ādām tā ailēm; ir arī

sagatavotas metodiskās norādes un piemēri, lai palīdzētu pilsoņiem aizpildīt Europass CV.

1.2. Europass-CV ietver kategorijas, lai uzrādītu

− personīgu informāciju, valodu prasmi, darba pieredzi un sasniegumus izglītībā un

mācībās,

− personas papildu kompetences, uzsverot tehniskās, organizatoriskās, mākslinieciskās un

sociālās iemaņas,

− papildu informāciju, ko varētu pievienot Europass CV kā vienu vai vairākus pielikumus.
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1.3. Europass-CV ir personas dokuments, kas ietver atsevi�ķu pilsoņu sniegtos paziņojumus par

sevi.

1.4. Dokumenta veidne ir diezgan detalizēta, bet katrs atsevi�ķs pilsonis var izvēlēties, kuras ailes

aizpildīt. Pilsoņiem, kas aizpilda elektronisko veidlapu - vai nu lejupielādētu, vai tie�saistes

re�īmā - būtu jāatļauj izdzēst jebkuru lauku, ko viņi nevēlas aizpildīt. Piemēram, personai, kas

nenorāda savu dzimumu vai kam nav nekādu tehnisku iemaņu, par ko ziņot, būtu jāatļauj

izdzēst attiecīgās ailes, lai ekrānā vai izdrukātā versijā nebūtu tuk�u aiļu.

1.5. Europass-CV ir Europass kodols: attiecīga pilsoņa Europass portfelis ietver pilsoņa pa�a

aizpildīto Europass-CV un vienu vai vairākus citus Europass dokumentus atbilstīgi konkrētā

pilsoņa izglītības un darba pieredzei. Europass-CV elektroniskai veidlapai vajadzētu dot

iespēju izveidot saites no tā iedaļām uz attiecīgajiem Europass dokumentiem, piemēram, no

iedaļas par izglītību un mācībām uz diploma pielikumu vai apliecības pielikumu.

1.6. Saskaņā ar �ā lēmuma 12. panta e) apak�punktu, kompetentas iestādes, rīkojoties ar Europass-

CV, veic attiecīgus pasākumus, lai nodro�inātu to, ka pilnībā ir ievēroti attiecīgi Kopienas un

valsts noteikumi par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību.
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2. Europass-CV vispārējā struktūra

�e turpmāk ielogā ir dots paraugs Europass-CV struktūrai un tekstam. Komisija un kompetentas

valsts iestādes vienosies gan par papīra, gan par elektroniskās versijas kārtojumu, kā arī par

pārmaiņām struktūrā un tekstā.

Teksts kursīvā ir paredzēts kā palīglīdzeklis dokumenta aizpildī�anai.

(Europass logotips)

EUROPASS- DZĪVES APRAKSTS

PERSONAS DATI

Pilsoņi var izvēlēties, kurus laukus aizpildīt

Vārds UZVĀRDS, cits/-i vārds/-i

Adrese mājas numurs, ielas nosaukums, pasta indekss, pilsēta, valsts

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Pilsonība

Dzim�anas datums diena, mēnesis, gads

Dzimums

DARBA PROFILS

DARBA PIEREDZE

� Datumi (no - līdz) Pievienojiet atsevi�ķus ierakstus par katru attiecīgu ieņemto amatu,

sākot ar pēdējo.

� Darba devēja vārds, uzvārds/ nosaukums un adrese

� Uzņēmējdarbības veids vai nozare

� Profesija vai ieņemtais amats

� Galvenās darbības un pienākumi
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IZGLĪTĪBA UN MĀCĪBAS

� Datumi (no - līdz) Pievienojiet atsevi�ķu ierakstu par katru attiecīgu pabeigto mācību

kursu, sākot ar pēdējo.

� Izglītības vai mācību iestādes nosaukums un veids

� Galvenie mācību priek�meti/ galvenās attiecīgās darba iemaņas

� Pie�ķirtā kvalifikācija

� Līmenis attiecīgās valsts kvalifikācijas sistēmā (ja tāds ir)

IEMAŅAS UN KOMPETENCE

Prasmes un kompetence, kas gūtas dzīves un karjeras gaitā, bet uz ko ne vienmēr attiecas

oficiālas apliecības un diplomi.

Dzimtā valoda 

Citas valodas

� Valodas sapra�ana

Lasītprasme Norādiet līmeni: skat. norādījumus.

Klausī�anās Norādiet līmeni: skat. norādījumus.

� Runātprasme

sarunājoties Norādiet līmeni: skat. norādījumus.

priek�lasījumi Norādiet līmeni: skat. norādījumus.

� Rakstītprasme Norādiet līmeni: skat. norādījumus.

Sociālās iemaņas un kompetence

Dzīvojot un strādājot ar citiem cilvēkiem, amatos, kur komunicēties ir svarīgi, un situācijās,

kur ir būtiski strādāt komandā (piemēram, kultūras jomā un sporta jomā), daudzkultūru vidē,

u.t.t.

Aprakstiet �īs spējas un norādiet, kur tās iegūtas.



12242/1/04 REV 1 APT/eca 5
II PIELIKUMS DG I    LV

Organizatoriskas spējas un kompetence

Cilvēku, projektu un bud�etu koordinē�ana un vadī�ana; darbā, veicot brīvprātīgu darbu

(piemēram, kultūras jomā un sporta jomā) un mājās, u.t.t.

Aprakstiet �īs spējas un norādiet, kur tās iegūtas.

Datoriemaņas un kompetence

Prasme izmantot tekstapstrādes un citas lietojumprogrammas, veikt meklē�anu datubāzēs,

darboties ar internetu, augstākas iemaņas (programmē�ana, u.t.t.)

Aprakstiet �īs spējas un norādiet, kur tās iegūtas.

Tehniskas prasmes un kompetence

Attiecībā uz konkrētām iekārtām, ma�īnām, u.t.t., kas nav datori.

 Aprakstiet �īs prasmes un norādiet, kur tās iegūtas.

Mākslinieciskās iemaņas un kompetence

Mūzika, rakstniecība, noformē�ana, u.t.t.

Aprakstiet �īs iemaņas  un norādiet, kur tās iegūtas.

Citas prasmes un kompetence

Spējas, kas nav iepriek� minētas.

 Aprakstiet �īs spējas un norādiet, kur tās iegūtas.

Vadītāja apliecība/-s

Norādiet, vai jums ir vadītāja apliecība, un, ja ir, norādiet, uz kādas kategorijas

transportlīdzekļiem tā attiecas.

Papildu informācija

�eit norādiet jebkādu citu iespējami būtisku informāciju, piemēram, kontaktpersonas,

atsauksmju sniedzēji, u.t.t.

Pielikumi

Uzrādiet visus pielikumus.

________________



12242/1/04 REV 1 APT/eca 1
III PIELIKUMS DG I    LV

III PIELIKUMS

Europass mobilitātes dokuments

1. Apraksts

1.1. Europass mobilitātes dokuments ir paredzēts, lai vienotā Eiropas formātā norādītu Eiropas

mācību taku, kas definēta 1.2. iedaļā.

Tas ir personas dokuments, kurā norāda konkrēta turētāja veiktu Eiropas mācību taku. Tas

palīdzēs tā turētājam labāk informēt citus par to, ko viņ� ir ieguvis tādā pieredzē, jo īpa�i

kompetences ziņā.

1.2. Eiropas mācību taka ir laikposms, ko kāda persona � neatkarīgi no vecuma, izglītības un

ieņemamā amata � pavada citā valstī, lai mācītos, un kas:

a) vai nu notiek saskaņā ar kādu Kopienas izvērstu izglītības un mācību programmu,

b) vai atbilst visiem �iem kvalitātes kritērijiem:

− mācību laiks citā valstī ir saistīts ar mācību programmu, kas balstās tās personas

izcelsmes valstī, uz kuru attiecas �ī mācību taka,
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− organizācija, kas ir atbildīga par mācību programmu tās izcelsmes valstī,

(sūtītājorganizācija) līdz ar uzņēmējorganizāciju izstrādā un iesniedz attiecīgas valsts

Europass centram vai struktūrai, kas mācību programmas izcelsmes valstī ir pilnvarota

pārvaldīt Europass mobilitātes dokumentus, rakstisku nolīgumu par Eiropas mācību

takas saturu, mērķiem un ilgumu, nodro�inot to, lai attiecīgai personai nodro�inātu

pienācīgu sagatavo�anos valodas jomā un uzņēmējvalstī atrastu darbaudzinātāju, kam

uzticētu palīdzēt, informēt, vadīt un pārraudzīt attiecīgo personu,

− visas iesaistītās valstis ir Eiropas Savienības dalībvalstis vai EBTZ/EEZ valstis,

− attiecīgā gadījumā sūtītājorganizācija un uzņēmējorganizācija sadarbojas, lai attiecīgai

personai nodro�inātu pienācīgu informāciju par veselības aizsardzību darbavietā un

darba dro�ību, darba tiesībām, vienlīdzības pasākumiem un citiem ar darbu saistītiem

noteikumiem, kas ir spēkā uzņēmējvalstī.

1.3. Europass mobilitātes dokumentu aizpilda mobilitātes projektā iesaistītā sūtītājorganizācija un

uzņēmējorganizācija tādā valodā, par kādu tās vienoju�ās ar attiecīgo personu.
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Pilsoņi, kam izsniegts Europass mobilitātes dokuments, ir tiesīgi lūgt tulkojumu otrā valodā,

kas pēc viņu izvēles var būt sūtītājorganizācijas vai uzņēmējorganizācijas valoda vai kāda

tre�ā Eiropas valoda. Gadījumā, ja izvēlē tre�u valodu, sūtītājorganizācija ir atbildīga par

tulkojumu.

1.4. Europass mobilitātes dokumentos ir personas dati (skat. 2. punktu). Tās personas vārds, kurai

ir izsniegts Europass mobilitātes dokuments, ir vienīgā obligātā personas informācija.

Organizācijas, kas aizpilda Europass mobilitātes dokumentus, var aizpildīt citas ailes ar

personas datiem tikai tad, ja attiecīgā persona tam piekrīt.

Aile "Kvalifikācija" arī nav obligāta, tādējādi atzīstot to, ka ne vienmēr kāda izglītība vai

mācību ierosme dod oficiālu kvalifikāciju.

Jebkurā sistēmā Europass mobilitātes dokumentu aizpildī�anai elektroniskā formā � vai nu

lejupielādējot, vai tie�saistes re�īmā � būtu jābūt iespējai jebkuru neaizpildītu aili izdzēst, lai

ekrānā vai izdrukātā versijā nebūtu nevienas tuk�as ailes.

1.5. Valsts Europass centrs ir atbildīgs par to, lai:

− Europass mobilitātes dokumentus izdod tikai tāpēc, lai fiksētu Eiropas mācību takas,

− visus Europass mobilitātes dokumentus aizpilda elektroniskā formā,

− visus Europass mobilitātes dokumentus to turētājiem arī izsniedz uz papīra, izmantojot

vākus, kas īpa�i izstrādāti sadarbībā ar Komisiju.
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1.6. Saskaņā ar �ā lēmuma 12. panta e) apak�punktu, kompetentas iestādes, kas pārvalda Europass

mobilitātes dokumentus, jo īpa�i elektroniskā formā, veic pienācīgus pasākumus, lai

nodro�inātu to, ka ir pilnībā ievēroti attiecīgie Kopienas un valsts tiesību akti par personas

datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību.

2. Europass mobilitātes dokumenta vispārējs formāts

�e turpmāk ielogā ir dota Europass mobilitātes dokumenta struktūra un teksts. Komisija un

kompetentas valsts iestādes savstarpēji vienosies gan par papīra, gan elektroniskās versijas

izkārtojumu, gan arī par pārmaiņām struktūrā un tekstā.

Katrs ieraksts ir numurēts, lai vieglāk to atrast daudzvalodu vārdnīcā. Teksts kursīvā ir

paredzēts kā palīglīdzeklis dokumenta aizpildī�anai. Ar zvaigznīti (*) atzīmētās ailes nav

jāaizpilda obligāti.

(Europass logotips)

EUROPASS MOBILITĀTES DOKUMENTS

(1) �is Europass mobilitātes dokuments ir izsniegts

(2) turētāja vārds un uzvārds

(3) to izsniegusi

(4) organizācija, kas atbildīga par mācību programmas organizē�anu tās izcelsmes valstī

(5) diena dd/mm/gggg

(6) Paraksts/zīmogs (tās organizācijas paraksts un zīmogs, kas izsniegusi dokumentu)
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(7) DOKUMENTA TURĒTĀJU PERSONAS DATI

(8) Uzvārds

(9) Vārds / citi vārdi

(10) Paraksts

(11) * Adrese: mājas numurs, ielas nosaukums, pasta kods, pilsēta, valsts

(12) * Kontakta iespējas; piem., e-pasta adrese, telefona numurs.

(13) * Dzim�anas diena dd/mm/gggg

(14) * Pilsonība

(15) * Vieta fotoattēlam

(16) EIROPAS MĀCĪBU TAKA

(17) Izglītības vai mācību programmas, kā laikā paveikta Eiropas taka.

(18) * Kvalifikācija diploms, tituls vai cita apliecība, ko dod mācību ierosme - ja tā tādu

dod

(19) Eiropas takas ilgums;

(20) No dd/mm/gggg līdz dd/mm/gggg

(21) sīkāki dati par uzņēmējpartneri;

(22) darbaudzinātāja vārds, uzvārds un amata pienākumi;

(23) Eiropas takas saturs;

(24) �ajā iedaļā vajadzības gadījumā jādod sīkāka informācija par Eiropas takas laikā

apgūto izglītību vai veiktajām mācībām, vai arī gūto darba pieredzi un, vajadzības

gadījumā, iegūtām iemaņām un kompetenci, kā arī vērtējuma metodi.
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(25) Aprakstam būtu jo īpa�i jāuzsver to, kā Eiropas taka ir uzlabojusi:

� dokumenta turētāja zinā�anas par to, kā izmantot tehniskas iemaņas un

kompetenci, kas ir konkrēti saistīta ar konkrēto viņa izglītības vai mācību

programmas tematu;

� dokumenta turētāja valodas prasmes;

� dokumenta turētāja sociālās iemaņas un kompetenci, jo īpa�i tādas, kas attiecas uz

pieredzi, iepazīstot da�ādas kultūras;

� dokumenta turētāja organizatoriskas spējas un kompetenci,

� visas citas dokumenta turētāja iemaņas un kompetenci.

(26) uzņēmējpartnera un dokumenta turētāja paraksti.

________________
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IV PIELIKUMS

Europass diploma pielikums

1. Apraksts

1.1. Europass diploma pielikums (DP) ir dokuments, ko pievieno augstākās izglītības diplomam,

lai palīdzētu tre�ām personām � jo īpa�i personām citā valstī � saprast, par ko diploms liecina

tā turētāja iegūto zinā�anu un kompetences ziņā.

Tālab DP apraksta to mācību iedabu, līmeni, kontekstu, saturu un statusu, ko apguvis un

sekmīgi beidzis cilvēks, kas ir tā diploma turētājs, kuram pievienots DP. Tādējādi tas ir

personas dokuments, kas raksturo konkrētu turētāju.

1.2. DP neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu augstākās izglītības

iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu.  No otras puses, tas palīdz pareizi novērtēt

oriģināldiplomu, tātad tas var palīdzēt iegūt kompetentu iestā�u vai tā augstākās izglītības

iestā�u personāla atzī�anu, kas atbild par pieņem�anu.

1.3. DP izdod kompetentas valsts iestādes saskaņā ar dokumenta veidni, ko izstrādājusi Eiropas

Komisijas, Eiropas Padomes un UNESCO apvienotā darba grupa, kura to pārbaudījusi un

uzlabojusi. DP veidne ir pieejama Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tā ir elastīgs

līdzeklis, kas nedod obligātus priek�rakstus un ir izstrādāts praktiskiem nolūkiem, ko var

pielāgot vietējām vajadzībām un ko regulāri pārskata.
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1.4. Diploma pielikumā ir astoņas iedaļas, kas: 1) identificē kvalifikācijas turētāju, 2) norāda pa�u

kvalifikāciju, 3) informē par kvalifikācijas līmeni, 4) norāda tās saturu un sasniegtos

rezultātus, 5) paskaidro kvalifikācijas funkcijas, 6) paredz iespēju sniegt turpmāku

informāciju, 7) apliecina pielikuma pareizību un visbeidzot 8) informē par attiecīgās valsts

augstākās izglītības sistēmu.  Būtu jāsniedz informācija visās astoņās iedaļās. Ja informācija

nav sniegta, būtu jāpaskaidro, kāpēc. Iestādēm jāpiemēro diploma pielikumiem tādas pa�as

autentificē�anas procedūras kā pa�am diplomam.

1.5. Saskaņā ar �ā lēmuma 12. panta e) apak�punktu, kompetentas iestādes, kas pārvalda diplomu

pielikumus, jo īpa�i elektroniskā formā, veic pienācīgus pasākumus, lai nodro�inātu to, ka ir

pilnībā ievēroti attiecīgie Kopienas un valsts tiesību akti par personas datu apstrādi un privātās

dzīves aizsardzību.

2. DP vispārējā struktūra

�e turpmāk ielogā ir dota vispārēja, neobligāta DP struktūra un teksts. Ar kompetentām valsts

iestādēm panāk vieno�anos gan par papīra, gan par elektroniskās versijas izkārtojumu.

(Europass logotips)

DIPLOMA PIELIKUMS

1. Informācija, kas identificē kvalifikācijas turētāju

1.1./1.2. Uzvārds / vārds:

1.3. Dzim�anas datums, vieta, valsts:

1.4. Studenta numurs vai kods:
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2. Informācija, kas identificē kvalifikāciju

2.1. Kvalifikācijas nosaukums (pilns, saīsināts):

Titula nosaukums (pilns, saīsināts):

2.2. Galvenā(s) kvalifikācijas mācību joma(s):

2.3. Kvalifikācijas pie�ķīrējas iestādes nosaukums:

2.4. Mācību iestādes nosaukums:

2.5. Mācību / eksāmenu valoda(s):

3. Informācija par kvalifikācijas līmeni

3.1. Kvalifikācijas līmenis:

3.2. Programmas oficiālais ilgums:

3.3. Prasība(s) studiju pretendentiem:

4. Informācija par kvalifikācijas saturu un sasniegtajiem rezultātiem

4.1. Mācību forma:

4.2. Programmas prasības:

4.3. Sīkāki paskaidrojumi par programmu:

4.4. Grādu shēma, norādījumi par grādu sadali

4.5. Vispārēja klasifikācija:
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5. Informācija par kvalifikācijas funkcijām

5.1. Turpmāku studiju iespējas:

5.2. Profesionālais statuss:

6. Papildu informācija

6.1. Papildu informācija:

6.2. Papildu informācijas avoti:

7. Pielikuma parezības apliecinājums

�is diploma pielikums attiecas uz �ādiem oriģināldokumentiem:

Oficiāls zīmogs vai spiedogs

8. Informācija par attiecīgas valsts augstākās izglītības sistēmu:

8.1. Mācību iestā�u tipi un �o iestā�u kontrole:

8.2. Programmu un pie�ķiramo grādu veidi:

8.3. Programmu un grādu atzī�ana / akreditācija:

8.4. Organizācijas studijas:

8.4.1. Integrētas "ilgas" (vienlīnijas) programmas: (Ar diplomu apliecināti grādi,
Magister Artium, Staatsprüfung)

8.4.2. Pirmās / otrās pakāpes (divlīniju) programmas: (Bakkalaureus / bakalaura -
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Magister / maģistra grāds)

8.5. Specializētas mācības aspirantūrā

8.6. Doktorantūra

8.7. Grādu hierarhija

8.8. Augstākās izglītības pieejamība

8.9. Informācijas avoti attiecīgā valstī

________________
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V PIELIKUMS

Europass valodu portfelis

1. Apraksts

1.1. Europass valodu portfelis (VP), ko izstrādājusi Eiropas Padome, ir dokuments, kurā valodas

apguvēji var norādīt uz savu pieredzi, kas gūta, mācoties valodu un gūstot pieredzi un

kompetenci kultūras jomā.

1.2. VP ir divas funkcijas: pedagoģijas un ziņo�anas funkcija.

Attiecībā uz pirmo no tām, VP ir izstrādāts, lai motivētu valodas apguvējus uzlabot

komunikācijas spējas da�ādās valodās un gūt jaunu mācību un starpkultūru pieredzi. Tas

valodas apguvējiem palīdz pārdomāt mācību mērķus, plānot mācības un mācīties autonomi.

Attiecībā uz ziņo�anas funkciju, VP dokumentē tā turētāja valodas prasmi saprotamā,

informatīvā, pārskatāmā un dro�ticamā veidā. Tas palīdz valodas apguvējiem noteikt to, kādu

kompetences līmeni viņi sasniegu�i vienā vai vairākās sve�valodās, un ļauj informēt citus par

to sīki un starptautiski salīdzināmi. Jebkāda kompetence ir augstu vērtējama, neatkarīgi no tā,

vai tā iegūta oficiālas izglītības jomā vai ārpus tās.
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1.3. Valodu portfelī

− ir valodas pase, ko tās īpa�nieks regulāri atjaunina; īpa�nieks apraksta savu valodas

prasmi saskaņā ar visā Eiropā pieņemtiem kopīgiem kritērijiem;

− sīka valodas biogrāfija apraksta īpa�nieka pieredzi katrā valodā,

− dosjē ļauj glabāt personīga darba paraugus, lai ilustrētu valodas prasmi.

Europass valodas portfelis ir valodas apguvēja īpa�ums.

1.4. Par kopīgu principu un pamatnostādņu kompleksu ir panākta vieno�anās attiecībā uz visiem

portfeļiem. Eiropas Padomes dalībvalstīs izstrādā da�ādus modeļus atkarībā no valodas

apguvēju vecuma un attiecīgās valsts īpatnībām. Visiem modeļiem ir jāsaskan ar principiem,

par ko panākta vieno�anās, un tie jāapstiprina Eiropas Apstiprinā�anas komitejai, lai varētu

lietot Eiropas Padomes logotipu. �e turpmāk ir sniegts modelis valodas pasei, kas ir daļa no

portfeļa, kur� jāizpilda saskaņā ar noteiktu struktūru.

1.5. Saskaņā ar �ā lēmuma 12. panta e) apak�punktu, kompetentas iestādes, pārvaldot VP, jo īpa�i

elektroniskā formā, veic atbilstīgus pasākumus, lai nodro�inātu to, ka pilnībā ir ievēroti

attiecīgie Kopienas un valsts tiesību akti par personas datu apstrādi un privātās dzīves

aizsardzību.
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2. LP valodas pases iedaļas vispārēja struktūra

�e turpmāk ielogā ir dota vispārēja, neobligāta LP valodas pases iedaļas struktūra un teksts. Ar

kompetentām valsts iestādēm panāks vieno�anos gan par papīra, gan par elektroniskās versijas

izkārtojumu.

(Europass logotips)

VALODAS PASE

Valodu prasme

Dzimtā(s) valoda(s): [norādīt]

Valoda: Rakstot Sarunā Publiskā

runā

Lasot Klausotie

s

Pa�vērtējums

(Atkārtot tik rei�u, cik vajadzīgs.)



12242/1/04 REV 1 APT/eca 4
V PIELIKUMS DG I    LV

Valodu un da�ādu kultūru apguvē iegūtās pieredzes kopsavilkums

Valodas mācī�anās un lietojums tajā valstī / reģionā, kur �o valodu nerunā

Valoda: Līdz 1 gadam Līdz 3 gadiem Līdz 5 gadiem Ilgāk par 5

gadiem

Pamatskolas izglītība

/ vidusskolas izglītība

/ arodmācības

Augstākā izglītība

Pieaugu�o izglītība

Citi mācību kursi

Regulārs lietojums

darbavietā

Regulāri kontakti ar

�īs valodas lietotājiem

Citi varianti

Papildu informācija par valodu un da�ādu kultūru apguvē iegūto pieredzi

(Atkārtot tik rei�u, cik vajadzīgs.)
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Uzturoties reģionā, kurā �o valodu runā

Valoda: Līdz 1

mēnesim

Līdz 3

mēne�iem

Līdz 5

mēne�iem

Ilgāk par 5

mēne�iem

Izmanto �o

valodu

mācībās

Izmanto �o
valodu darbā
Citi varianti

Papildu informācija par valodu un da�ādu kultūru apguvē iegūto pieredzi

Apliecības un diplomi

Valoda: Līmenis:

Grāds:

Pie�ķīrēja iestāde:

Gads:

(Atkārtot tik rei�u, cik vajadzīgs.)

________________
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VI PIELIKUMS

Europass apliecības pielikums

1. Apraksts

1.1. Europass apliecības pielikums (AP) ir dokuments, ko pievieno arodizglītības apliecībai, lai

palīdzētu tre�ām personām � jo īpa�i personām citā valstī � saprast, par ko apliecība liecina tā

turētāja iegūto zinā�anu un kompetences ziņā.

Tālab AP informē par:

� iegūtām iemaņām un kompetenci,

� pieejamo darbu klāstu,

� struktūras, kas izdevu�as un apstiprināju�as apliecību,

� apliecības līmenis,

� da�ādi apliecības iegū�anas paņēmieni,

� sākotnējās prasības nākamā līmeņa izglītībai un tās pieejamība.
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1.2. AP neaizvieto apliecības oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu iestādes oficiāli

atzītu apliecības oriģinālu.  No otras puses, tas palīdz pareizi novērtēt oriģinālapliecību, tātad

tas var palīdzēt iegūt kompetentu iestā�u atzī�anu.

1.3. Attiecīgas valsts līmenī AP sagatavo kompetentas iestādes un izdod pilsoņiem, kam ir

attiecīga apliecība, saskaņā ar procedūrām, par ko attiecīgā valstī panākta vieno�anās.

2. AP vispārējā struktūra

�e turpmāk ielogā ir dots vispārējs AP struktūras un teksta paraugs. Komisija un kompetentas valstu

iestādes vienosies gan par papīra, gan par elektroniskās versijas izkārtojumu, kā arī par jebkurām

pārmaiņām struktūrā un tekstā.

(Europass logotips)

APLIECĪBAS PIELIKUMS

1. Apliecības nosaukums (oriģinālvalodā):

2. Apliecības nosaukuma tulkojums (�im tulkojumam nav juridiska statusa):

3. Iemaņas un kompetence:

4. Darbi, ko var veikt apliecības turētājs (ja tos var norādīt):

5. Apliecības oficiālais pamats:

� apliecības pie�ķīrējas struktūras nosaukums un statuss:
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� tās valsts / reģiona / nozares iestādes nosaukums un statuss, kura apstiprinājusi / atzinusi

�o apliecību:

� apliecības līmenis (valsts vai starptautiska):

� vērtējumu skala / prasības, ko izvirza saņēmējam:

� nākamā līmeņa izglītības / mācību pieejamība:

� starptautiski nolīgumi:

� apliecības juridiskais pamats:

6. Oficiāli atzītie apliecības iegū�anas veidi

(A) iegūtās arodizglītības un arodmācību apraksts:

� mācības notiku�as skolā / mācību centrā:

� mācības notiku�as darbavietā:

� akreditētās iepriek� iegūtās zinā�anas:

(B) procenti no programmas kopumā (%):

(C) ilgums (stundas / nedēļas / mēne�i / gadi):

kopējais apliecības saņem�anai vajadzīgais izglītības / mācību ilgums:

� prasības iestājoties / pieejamība

� papildu informācija
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� sīkāka informācija (tostarp attiecīgās valsts kvalifikācijas sistēmas apraksts) ir pieejama:

www.

________________
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VII PIELIKUMS

Informācijas sistēma

Komisija un dalībvalstis sadarbosies, lai nodro�inātu to, ka pilsoņiem ir iespēja ar interneta

starpniecību aizpildīt Europass-CV un visus citus Europass dokumentus, kas nav jāizsniedz

pilnvarotām struktūrām.

Visus Europass dokumentus, ko izdod pilnvarotas struktūras, aizpilda elektroniskā formā un dara

pieejamus to turētājiem. Kaut arī piemērotākie tehnoloģiskie līdzekļi jāizvēlas, Komisijai

sadarbojoties ar attiecīgām valsts iestādēm, ņemot vērā jaunākos sasniegumus un spēkā eso�ās

attiecīgo valstu sistēmas, jānodro�ina �e turpmāk uzskaitītie parametri.

1. Izstrādes principi

Atvērta sistēma. Europass informācijas sistēma būtu jāizstrādā, paredzot iespējas attīstībai

nākotnē, jo īpa�i ņemot vērā iespēju iekļaut Europass sistēmā vēl citus dokumentus un

integrēt to ar dienestiem, kas sniedz informāciju par darba un mācību iespējām.

Savstarpēja savietojamība Europass informācijas sistēmas daļas, ko apsaimnieko valsts

līmenī, da�ādās valstīs jābūt savietojamām savā starpā un ar tām daļām, ko apsaimnieko

Kopienas līmenī.
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2. Dokumentu pārvaldība un pieejamība

2.1. Visus Europass dokumentus, ko izdod pilnvarotas struktūras, aizpilda elektroniskā

formā saskaņā ar procedūrām, par ko izdevējstruktūras panāku�as vieno�anos ar Valsts

Europass centru, un procedūrām, par ko panākta vieno�anās Eiropas līmenī.

2.2. Europass-CV un visiem citiem Europass dokumentiem, kas nav jāizdod pilnvarotām

struktūrām, būtu jābūt pieejamām arī elektroniskā formā.

2.3. Pilsoņi būs tiesīgi:

� ar interneta starpniecību aizpildīt Europass-CV un visus citus Europass

dokumentus, kas nav jāizdod pilnvarotām struktūrām,

� veidot, atjaunināt un dzēst Europass-CV saites ar citiem viņu Europass

dokumentiem,

� pievienot jebkurus papildu dokumentus saviem Europass dokumentiem,

� pilnībā vai daļēji izdrukāt savus Europass dokumentus un to pielikumus, ja tādi ir.

2.4. Piekļuve dokumentiem ar personas datiem ir atļauta vienīgi attiecīgai personai, ievērojot

attiecīgos Kopienas un valsts tiesību aktus par personas datu apstrādi un privātās dzīves

aizsardzību.

________________
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VIII PIELIKUMS

Finan�u pielikums

1. Izdevumi ir paredzēti, lai līdzfinansētu īsteno�anu valsts līmenī un lai segtu da�as izmaksas

Kopienas līmenī attiecībā uz dokumentu koordināciju, popularizē�anu un gatavo�anu.

2. Kopienas finan�u atbalstu valsts īsteno�anas darbībām sniedz, ik gadu pie�ķirot ekspluatācijas

pabalstus valsts Europass centriem.

Valsts Europass centrus izveido kā juridiskas personas, un tie nesaņem nekādus citus

ekspluatācijas pabalstus no Kopienas bud�eta.

2.1. Pabalstus pie�ķir pēc tam, kad apstiprināta darba programma, kas attiecas uz �ā lēmuma

11. pantā uzskaitītajām darbībām un balstās uz konkrētiem darba uzdevumiem.

2.2. Līdzfinansējuma likme nepārsniedz 50% no attiecīgo darbību kopējām izmaksām.

2.3. Īstenojot �o lēmumu, Komisija var vērsties pie ekspertiem un tehniskas palīdzības

organizācijām, kuru finansējumu var nodro�ināt no �ā lēmuma kopējās finansē�anas

sistēmas. Komisija var organizēt ekspertu seminārus, kolokvijus vai tādas citādas

sanāksmes, kas varētu palīdzēt �ā lēmuma īstenojumam, un var veikt atbilstīgas

informē�anas, publicē�anas un izplatī�anas darbības.
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I. IEVADS

1. 2004. gada 5. janvārī Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza projektu

lēmumam par vienotu sistēmu kvalifikāciju un kompetenču pārskatāmībai, kur� pamatots ar

(Europass) EK līguma 149. un 150. pantu.

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja iesniegusi atzinumu 2004. gada 28. aprīlī1.

Reģionu komiteja iesniegusi atzinumu 2004. gada 21. aprīlī2.

3. Eiropas Parlaments iesniedzis atzinumu 2004. gada 21. aprīlī.

4. Komisija ir pilnībā informējusi Eiropas Parlamentu par savu nostāju.

5. 2004. gada 21. oktobra Padome ir pieņēmusi kopējo nostāju saskaņā ar EK līguma 251.

panta 2. punktu.

II. PRIEK�LIKUMA MĒRĶIS

Priek�likums paredz izveidot Kopienas sistēmu, lai panāktu kvalifikāciju un kompetenču

pārskatāmību, izveidojot personisku, saskaņotu dokumentu portfeli, kam pie�ķirs nosaukumu

"Europass".

1. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

Kopējā nostājā Padome ir principā pieņēmusi Komisijas priek�likumu, lai arī izdarot da�us

grozījumus, ko uzskatījusi par vēlamiem.

                                                
1 Vēl nav publicēts "Oficiālajā Vēstnesī".
2 OV C 121, 30.4.2004., 10. lpp.
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2. KONKRĒTAS PIEZĪMES

2.1. Padomes izdarītie Komisijas priek�likuma grozījumi1

2.1.1 Turpmāka citu dokumentu iekļau�ana (5. apsvērums, 2. panta c) punkts,

I pielikums)

Padome uzskata, ka jāparedz nākotnē iekļaut arī citus dokumentus (piem.,

informācijas tehnoloģiju jomā) saskaņā ar jaunajā I pielikumā

izklāstītajiem kritērijiem un 4. pantā minēto procedūru.

2.1.2 Komitejas procedūra (4. pants)

Paredzot nākotnē ieviest vēl citus dokumentus, Padome uzskata, ka

jāpalīdz Komisijai veikt minēto uzdevumu, saskaņā ar vadības procedūru

izmantojot attiecīgas pastāvo�ās komitejas (Socrates un Leonardo).

2.1.3 Sociālie Partneri (3. pants)

Ir paredzēts, ka Komisija apsprie�as ar sociāliem partneriem un citām

attiecīgām ieinteresētām personām Eiropas līmenī.

                                                
1 Atsauces �ajā iedaļā attiecas uz kopējās nostājas tekstu.
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2.1.4 Dokumentu apzīmējumi (5. - 9. pants un II - VI pielikums)

Lai veicinātu Europass logogrammas lietojumu, Padome ierosina, lai

"Europass" būtu iekļauts visu portfeļa dokumentu apzīmējumos (t.i.,

Europass-Curriculum Vitae; Europass mobilitātes dokuments; Europass

diploma pielikums; Europass valodas portfelis; Europass apliecības

pielikums).

2.1.5 Attiecīgo valstu Europass centri (11. un 12. pants; III, VII, VIII

pielikums)

Padome uzskata, ka struktūras, kas atbild par lēmuma īsteno�anu, būtu

jāsauc par " valstu Europass centriem" ("National Europass Centres" -

NEC), nevis par "valstu Europass aģentūrām", jo termins "aģentūra" var

radīt priek�statu, ka tās ir īpa�i izveidotas struktūras, kaut gan NEC ir

domāti, lai pēc vajadzības aizstātu vai attīstītu eso�ās struktūras, kas veic

līdzīgas darbības.

2.1.6 Informācijas sistēmas (VII pielikums)

Padome ir precizējusi to, kādā apjomā pilsoņiem ir pieejamas informācijas

sistēmas attiecībā uz Europass dokumentiem.

2.1.10 Citi jautājumi

Padome ir ieviesusi tekstā arī citus, nenozīmīgākus grozījumus vai

paskaidrojumus, kas inter alia attiecas uz:

- Europass mobilitātes dokumentiem (III pielikums);

- Europass diplomu pielikumiem (IV pielikumu).
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2.2. Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi

2.2.1. Parlamenta izdarītie grozījumi, ko pieņēmusi Komisija

Komisija pilnībā, daļēji vai pēc būtības ir pieņēmusi 12 no 14 Parlamenta

pieņemtiem labojumiem.

2.2.2. Parlamenta izdarītie grozījumi, ko pieņēmusi Padome

Padome pilnībā, daļēji vai pēc būtības ir pieņēmusi 12 no Parlamenta

ierosinātiem un Komisijas pieņemtiem labojumiem. �ie grozījumi ir: 1. -

6.; 7. - 11.; 13.-14.. Atliku�o 7. un 12. grozījumu, kas Komisijai nebija

pieņemami tādā formā, kādā tie iesniegti, Padome ir pieņēmusi grozītā

formā (7.) vai daļēji (12.).

III. SECINĀJUMI

Padome uzskata, ka tās kopēja nostāja ir izsvērta, tā ir labs pamats, lai izveidotu �o

instrumentu, kas visā Eiropā atvieglinās mobilitāti mū�izglītības nolūkos.

_________________
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No. prev. doc. : 9598/04 EDUC 116 SOC 251 CODEC 734
No. Cion prop. : 5032/04 EDUC 2 SOC 1 CODEC 3 - COM(2003) 796 final
Subject : Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a

Decision of the European Parliament and of the Council on a single Community
framework for the transparency of qualifications and competences (Europass)

1. At its meeting on 28 May 2004 the Council agreed the substance of the common position on

the Decision on a single Community framework for the transparency of qualifications and

competences (Europass).

2. The text of the draft common position, as finalised by the Working Party of Legal/Linguistic

Experts, will be found in 12242/04 EDUC 149 SOC 391 CODEC 982.  A statement of the

Council's reasons is given in 12242/04 ADD 1 + COR 1 + COR 2.
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3. The Permanent Representatives Committee could therefore suggest that, as an "A" item at a

forthcoming meeting, the Council:

– adopt the common position by unanimity, on the Decision of the European Parliament

and of the Council on a single Community framework for the transparency of

qualifications and competences (Europass) as set out in 12242/04, together with the

statement of the Council’s reasons in 12242/04 ADD 1 + COR 1 + COR 2;

– agree to communicate the common position to the European Parliament in accordance

with Article 251(2) of the Treaty.

______________
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par 

vienoto nostāju, kuru pieņēmusi Padome, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumu, ar ko izveido vienotu sistēmu kvalifikācijas un prasmju pārredzamībai 

(Europass) 
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2003/0307(COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
atbilstīgi EK Līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

vienoto nostāju, kuru pieņēmusi Padome, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumu, ar ko izveido vienotu sistēmu kvalifikācijas un prasmju pārredzamībai 

(Europass) 

1. INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts EP un Padomei 
(dokuments KOM(2003)796 galīgā versija – 2003/0307/COD): 

17.12.2003 

Datums, kad Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniegusi savu 
atzinumu 

28.04.2004 

Datums, kad Reģionu komiteja sniegusi savu atzinumu 21.04.2004 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis savu 
atzinumu 

22.04.2004 

Vienotās nostājas pieņemšanas datums (vienprātīgs lēmums): 21.10.2004 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Ievērojot ieteikumu, kas pausts Kopenhāgenas 2002. gada 30. novembra deklarācijā, 
priekšlikums vienotā sistēmā, sakārtojot kā strukturētu portfeli ar nosaukumu EUROPASS, 
apkopo visus Eiropas līmeņa dokumentus kvalifikācijas un prasmju pārredzamībai: Eiropas 
CV, apliecības un diploma pielikumus, vienoto Eiropas valodu prasmes dokumentu un 
EUROPASS. Tos apvienojot vienā sistēmā, kas būtu jau sākotnēji pieejama elektroniskā 
formā un arī papīra formātā, šie līdzekļi būtu pieejamāki, vieglāk izmantojami un pārvaldāmi, 
līdz ar to arī daudz efektīvāki. EUROPASS būs atvērta sistēma: turpmākajos gados tajā varētu 
iekļaut citus dokumentus, tādējādi uzlabojot prasmju pārredzamību, piemēram, nozaru līmenī. 
Priekšlikums paredz arī racionalizēt šīs sistēmas ieviešanas struktūras, pieprasot, lai ikviena 
valsts izraudzītos valsts EUROPASS centru, kura uzdevums būtu sadarbībā ar attiecīgiem 
tīkliem koordinēt visas no lēmuma izrietošās darbības valsts līmenī. 
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3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Pirmajā lasījumā Parlamenta iesniegto grozījumu priekšlikumu analīze 

Eiropas Parlamenta 14 iesniegtie grozījumi, kuri pilnībā vai vispārēji tika iestrādāti vienotajā 
nostājā, nemaina Komisijas sākotnējā priekšlikuma saturu.  

3.2. Padomes ieviesto izmaiņu analīze 

Padome ir ieviesusi citas izmaiņas, kas groza procedūru un nosaka kritērijus, kuri jāievēro, lai 
EUROPASS sistēmā pievienotu jaunus dokumentus. Sistēmā ietverto dokumentu 
nosaukumos, kā arī par šīs sistēmas piemērošanu atbildīgo iestāžu nosaukumos ievieš nelielas 
izmaiņas. Šīs izmaiņas nemaina Komisijas sākotnējā priekšlikuma saturu. 

4. SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka vienotās nostājas teksts ir pieņemams. 


