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Nacionālais Europass centrs 

 
 



Europass dokumenti  

 

• CV 

• Valodu pase 

• Mobilitāte 

• Diploma pielikums 

• Pielikums kvalifikāciju apliecinošam 
dokumentam 

 
 

 

 



Kāpēc vajag labu CV? 

Pirmais iespaids ir vissvarīgākais!  

 
CV ir «tikai papīrs»,  

bet šis papīrs izšķirs to, vai Tev tiks dota iespēja 

 



Par Europass CV 

 

• vienots CV standarts Eiropas Savienībā 

•  kopš 2005.gada 

•  28 valodās 

•  izveidojusi Eiropas Komisija 

 

 



 
Europass CV priekšrocības 

 
•  aizpildāms tiešsaistē 

•  standarta forma 

•  plašs informācijas klāsts  

•  pārskatāms, labi strukturēts 

•  svešvalodu prasmju līmeņi 

•  viegli izmaināms, papildināms utt. 

•  papildināms ar Eiropas Prasmju pasi un Motivācijas    
vēstuli 

 

 







 
Kā izveidot Europass CV? 

 

    Ej uz www.europass.lv 

 

•piemēri, padomi 

•tiešsaistes redaktors 

         - jāieraksta tikai teksts 

         - jāsaglabā CV datorā 

         - turpmāk iespējams ērti veikt izmaiņas 

 



 
Europass CV  

 

Ko darīt, ja īsti nav darba pieredzes? 

 

Parādi savas prasmes! 

 



Noderīgi, veidojot CV 

 

• Kādas prasmes meklē darba devējs? 

• Kādas prasmes nepieciešamas šajā amatā/profesijā? 

• Vai Tev piemīt šīs prasmes, iemaņas? 

• Vai Tavs CV to skaidri atspoguļo? 

 
 



5 laba CV pamatprincipi 

1. Koncentrējies uz būtisko  

2. Raksti skaidri un kodolīgi 

3. Pielāgo CV amatam, uz kuru pretendē 

4. Pievērs uzmanību pareizrakstībai 

5. Pēc uzrakstīšanas vēlreiz pārbaudi savu CV 

 
 



Europass CV sadaļa PRASMES 

Komunikācijas prasmes ir, piemēram: 

 

•pamatot savu viedokli 

•pārliecināt, argumentēt 

•risināt konfliktus 

•strādāt komandā/vienatnē 

•pasniegt informāciju/oratora prasmes 

•lietišķās etiķetes pārzināšana 



Europass CV sadaļa PRASMES 

Organizatoriskās/vadības prasmes ir, piemēram: 

 

•plānot un organizēt savu laiku/darbu 

•uzņemties iniciatīvu 

•organizēt un vadīt sadarbību 

• noteikt prioritātes 

•organizēt, vadīt citu cilvēku darbu 

 

 



Europass Motivācijas vēstule 

    

Motivācijas vēstule ir dokuments, kurā autors izklāsta 
un pamato darba devējam vai kādai organizācijai 

savu atbilstību izvēlētajam darbam 



Europass Motivācijas vēstules tiešsaistes 
redaktors 





Europass  

 

EUROPASS CV   +    EIROPAS PRASMJU PASE 
                                                  Valodu pase 

                                                  Mobilitāte 

                                                  Diploma pielikums 

                                                             

                                                                + 
                                                   Motivācijas vēstule 

                                                 





 
Eiropas Prasmju pase 

 

• elektronisks dokumentu portfolio, ko pievieno CV 

 

• sniedz detalizētu informāciju par prasmēm un kvalifikāciju 

 

• var iekļaut Valodu pasi, Mobilitāti, Diploma pielikumu     
vai jebkādu citu dokumentu (izglītību, apmācības, darba pieredzi apliecinošu) 

 



 
Valodu pase 

 

 

• dokuments svešvalodu prasmēm 

• jebkādam zināšanu līmenim 

• izveidojama par vienu vai vairākām svešvalodām 

• pieejama latviešu un citās Eiropas valodās 

• balstīta uz pašnovērtējuma (pēc Eiropas Padomes izstrādātās sešu līmeņu sistēmas) 

 

 





 
Mobilitāte 

 

Apliecinājums kādā citā ES valstī  
mācību, prakses vai pieredzes apmaiņas laikā  

iegūtajām prasmēm un iemaņām  
 

var saņemt ikviens, kas piedalās starptautiskā pieredzē ES 
mācību, prakses, darba ietvaros  

(piem., skolu projekti, studiju prakses, studentu apmaiņas programmas, 
Erasmus+ programma u.c.)  

 





 
Diploma pielikums 

 

• dokuments, ko kopā ar augstākās izglītības diplomu 
izsniedz absolventeim 

 

• satur detalizētu informāciju par absolvēto studiju 
programmu 

 





Paldies par uzmanību! 

 



Nacionālais Europass centrs 
 

 

Paldies! 

http://www.europass.lv 

europass@aic.lv 

Seko mums Facebook, Twitter, Draugiem! 
 

Akadēmiskās informācijas centrs 

Rīga, Smilšu iela 2, 4.stāvs 

Tālrunis: 67 358 235 

Fakss: 67 221 006 

 

 


