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Faktors: darbaspēka mobilitāte 
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9,1 miljons
Eiropas 

Savienības 
iedzīvotāju 
strādā vai 

meklē darbu 
ārvalstīs

1,3%

Latvijas 

iedzīvotāju



Faktors: digitālā transformācija
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Darba tirgus 
transformācija: 
dažas profesijas 

pakāpeniski 
izzūd, dažas - vēl 

neeksistē, bet 
nākotnē būs 
pieprasītas 

Pieaug prasmju 
nozīme

Mainās darba 
meklēšanas 
paradumi



Kā savienot:
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Piedāvājumu un pieprasījumu?

Darba devēju un darba ņēmēju?

Izglītības programmas un darba tirgus prasības?



ESCO
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ESCO ir Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju 
daudzvalodu klasifikācija

European Skills/Competences, Qualifications and Occupations

ESCO izveidota, lai: 

➢ veicinātu kopīgu izpratni 

➢ atbalstītu sadarbību pāri robežām un 
valodām

➢ tuvinātu izglītības un darba tirgus 
pasaules

➢ palīdzētu darba meklētājiem un 
darba devējiem

➢ analizētu darba tirgus tendences



ESCO struktūra
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2 942 profesijas 13 485 zināšanas, 
prasmes un kompetences

Kvalifikācijas

ISCO, EQF/NQF, ISCED, NACE… 



ESCO Kvalifikāciju pīlārs
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Apkopo esošos datus:

➢ Tieši: no valsts oficiālajām datu bāzēm
➢ Netieši: no privātajām organizācijām

Jautājumi:

➢ Kvalitāte
➢ ESCO kvalifikāciju un prasmju pīlāru sasaiste

Mācību 
rezultāti

Kvalifikāciju pīlārs

Risinājums:

➢ EK pasūtītais pētījums 
➢ 2018. gada decembrī – vadlīnijas 



ESCO pārvaldība un attīstība  
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2010 2013 2017 2018 2021 2022

ESCO sākums ESCO v0 ESCO v1 ESCO v2

Struktūra, metodoloģija, 

pilotēšana

Attīstība, tulkošana, 

pilotēšana

Turpmākā attīstība

EURES regulējums (2016)

19 (1) (2) EK izstrādā un ar 

īstenošanas aktu pieņem/ 

atjaunina Eiropas klasifikāciju

19 (3) 3 gadu laika pēc 

īstenošanas akta pieņemšanas 

dalībvalstīm jāveic savu 

nacionālo klasifikāciju kartējums 

pret Eiropas klasifikāciju

19 (4) Dalībvalstis var izvelēties 

– aizstāt savu valsts klasifikāciju 

ar Eiropas klasifikāciju vai 

saglabāt savu sadarbspējīgu 

valsts klasifikācijas sistēmu

LM un IZM



ESCO var izmantot
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Darba meklētāji

➢ aprakstot savas zināšanas, prasmes un kompetences
➢ izveidojot tiešsaistes CV vai profilus
➢ meklējot darba piedāvājumus
➢ meklējot izglītības iespējas

Izglītības iestādes

➢ aprakstot mācību rezultātus
➢ pielāgojot programmas darba tirgus vajadzībām

Darba devēji

➢ nosakot/aprakstot darbinieku prasmes un kvalifikācijas
➢ publicējot darba sludinājumus 

Tiešsaistes darba meklēšanas tīmekļa vietnes (piem., EURES 
u.c.)

Pētnieki

➢ veicot darba tirgus analīzi un izpēti

Nodarbinātības dienesti un karjeras konsultanti



ESCO jau izmanto
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Eiropas instrumenti

➢ EURES

➢ Cedefop Big Data Analysis of Job Vacancies

➢ Skills Profile Tool for Third Country Nationals

➢ Cedefop research on comparison of VET curricula

Eiropas projekti

➢ OPENSKIMR

➢ Transparency in Art Levels and Qualifications (TALQ)

➢ E-Skills Match

➢ ACROSS: “green your skills“

Dalībvalstu projekti

➢ Jobs Ireland

«Skills Mapping Pilot» projekts

Austrija un Zviedrija – dalībnieki

Beļģija un Rumānija – novērotāji 

Privātā sektora projekti

➢ LinkedIn pilot

➢ Deloitte Spain pilot

➢ Docebo

➢ Textkernel

➢ WCC

➢ Milch& Zucker

➢ Boost.rs

https://ec.europa.eu/eures/public/lv/homepage
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/big-data-analysis-online-vacancies
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
http://openskimr.eu/
https://talqproject.org/
https://www.eskillsmatch.eu/en/
http://greenyourskills.wixsite.com/across
https://www.jobsireland.ie/
https://www.docebo.com/
https://www.jobstairs.de/


Vairāk informācijas par ESCO:

1
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Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=en

ESCO portālā:
https://ec.europa.eu/esco/portal/

https://www.youtube.com/watch?v=fhtVlnFg9p8
https://www.youtube.com/watch?v=HnREEetR87s

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1326&langId=en
https://ec.europa.eu/esco/portal/
https://www.youtube.com/watch?v=fhtVlnFg9p8
https://www.youtube.com/watch?v=HnREEetR87s


PALDIES PAR UZMANĪBU!
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