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1 Oriģinālvalodā.  |  2 Ja iespējams. Šim tulkojumam nav juridiska statusa.  |   3 Ja iespējams. 

Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam  sniedz papildu informāciju par konkrēto kvalifikāciju apliecinošo dokumentu, un tam nav nekāda 
juridiska statusa. Tā formāts ir veidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/646 (2018. gada 18. aprīlis) par kopēju 
sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2241/2004/EK.  
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1. Kvalifikāciju apliecinošā dokumenta nosaukums 1 

 

Piemērs:  

Diploms par profesionālo vidējo izglītību ar profesionālo kvalifikāciju: Elektriķis 

2. Kvalifikāciju apliecinošā dokumenta nosaukuma tulkojums 2 

   

Piemērs:  

Diploma of vocational secondary education with professional qualification: Electrician 

3. Zināšanu un prasmju raksturojums 

 

Uzskaitiet dokumenta īpašnieka apgūtās zināšanas un prasmes, sākot šādi: “Šī kvalifikāciju apliecinoša 

dokumenta īpašnieks spēj:” un iekļaujot apmēram 5-15 piemērus, lietojot rīcības darbības vārdus zināšanu un 

prasmju  aprakstam. Piemērs: 

Šī kvalifikāciju apliecinoša dokumenta īpašnieks spēj: 

- plānot darbu un aprēķināt nepieciešamo materiālu daudzumu pēc saņemtajiem rasējumiem; 

- interpretēt shematiskas diagrammas un shēmas; 

- lietot elektriskās testēšanas iekārtas; 

- uzstādīt un pārbaudīt elektroinstalācijas sistēmas apgaismojumam un elektrībai; 

- uzstādīt un pārbaudīt slēdža iekārtu un sadales dēļus; 

- noteikt atrašanās vietu un izlabot bojājumus apgaismes sistēmā; 

- noteikt elektrisko iekārtu bojājumu atrašanās vietu un tos izlabot; 

- uzstādīt, pārbaudīt, nodot ekspluatācijā un apkalpot apgaismes iekārtas; 

- uzstādīt, pārbaudīt, nodot ekspluatācijā un apkalpot elektriskās sildierīces; 

- uzstādīt, pārbaudīt, nodot ekspluatācijā un apkalpot elektroierīces; 

- sagatavot ar darbu saistītu dokumentāciju. 

4. Profesijas, kurās var strādāt kvalifikāciju apliecinošā dokumenta īpašnieks 3 

 

Piemērs:  

Iekārtu elektriķis, apkopes elektriķis, datu komunikāciju sistēmu uzstādītājs, signalizācijas sistēmu uzstādītājs. 

  



 Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam 

 

1 Ja pastāv. 
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5.  Kvalifikāciju apliecinošā dokumenta raksturojums 

 

Iestāde, kas izsniegusi kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu  

Iestāde, kas nodrošina kvalifikāciju apliecinošā 
dokumenta atzīšanu 

Piemērs:  

Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā vidusskola 

Burtnieku iela 37, Rīga LV-1084, Latvija 

Piemērs:  

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050, Latvija 

Kvalifikāciju apliecinošā dokumenta kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmenis (Latvijas vai Eiropas) 1  

Vērtējumu skala / Vērtējums, kas apliecina prasību 
izpildi 

Piemērs:  

LKI 4. līmenis vai EKI 4. līmenis 

Piemērs:  

Vērtēšanā izmanto 10 ballu vērtējuma skalu.  
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemtais 
vērtējums ne zemāk par “viduvēji – 5”. 

Piekļuve nākamajai izglītības līmenim 1 Starptautiskie līgumi 1 

Piemērs:  

Iespēja mācīties augstākās izglītības iestādēs 

 

Juridiskais pamats 

Piemērs:  

Profesionālās izglītības likums, 1999. 

6. Kvalifikāciju apliecinošā dokumenta iegūšanas veidi 

 

Ievietojiet informāciju par izglītības dokumenta ieguves veidiem (apgūstot izglītības programmu, klātiene t.sk. 
darba vidē balstītas mācības, neklātiene, tālmācība; ārpus formālās izglītības apgūtās kompetences atzīšanas 
procedūras ietvaros) un/vai aizpildiet tabulu tālāk. Piemērs:  

Iegūtās profesionālās izglītības 
apraksts 

Procentos no visas programmas 

(%) 

Ilgums 

(stundas/nedēļas/mēneši/gadi) 

Izglītības programmas daļa, kas 

apgūta izglītības iestādē 

50 % 8 mēneši 

Izglītības programmas daļa, kas 

apgūta praksē (darba vietā) 

50 % 8 mēneši 

Kopējais izglītības ilgums 1,5 gadi 

 
 

7.  Papildu informācija 

 

Uzņemšanas nosacījumi 1 

Piemērs:  

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

Tālāka informācija (ieskaitot profesionālās izglītības sistēmas aprakstu) 

Piemērs:  

Izglītības un zinātnes ministrija: www.izm.gov.lv 

Akadēmiskās informācijas centrs: www.aic.lv   

Nacionālais Europass centrs 

www.europass.lv 
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