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1. Ievads 

Šajā dokumentā ir noteikta visaptveroša kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra, kā 
paredzēts EUAA valdes lēmumā, ar ko pieņemta EUAA apmācības un mācīšanās stratēģija (1), 
attiecībā uz apmācību, ko EUAA piedāvā saviem darbiniekiem un attiecīgajām valsts pārvaldes 
iestādēm, un jo īpaši valstu iestādēm, kas atbild par patvērumu un uzņemšanu (2). 

1.1. Pilnvarojums EUAA apmācībai 
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) ir decentralizēta aģentūra, kurai ir 
pilnvarojums piedalīties palīdzības sniegšanā, lai nodrošinātu Savienības patvēruma tiesību 
aktu efektīvu un vienādu piemērošanu dalībvalstīs, pilnībā ievērojot pamattiesības, kā arī 
atvieglotu un atbalstītu dalībvalstu darbības Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) 
ieviešanā. Aģentūras uzdevums ir arī uzlabot KEPS darbību, tostarp sniedzot operatīvu un 
tehnisku palīdzību dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuru patvēruma un uzņemšanas sistēmas ir 
pakļautas nesamērīgam spiedienam. Aģentūras pilnvaras ir noteiktas 2021. gada 15. decembra 
Regulā (ES) 2021/2303 par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru (“EUAA regulā”) (3). Šajā 
ziņā viens no galvenajiem praktiskiem instrumentiem, kas veicina Savienības tiesību aktu 
patvēruma jomā efektīvu un vienotu piemērošanu, ir apmācība. 

Saskaņā ar EUAA regulas 1. panta 3. punktu EUAA, pateicoties tās neatkarībai, tās sniegtās 
palīdzības un vāktās un izplatītās informācijas zinātniskajai un tehniskajai kvalitātei, darbības 
procedūru un metožu pārredzamībai, rūpībai, ar kādu tā veic tai uzticētos uzdevumus, un 
informācijas tehnoloģiju atbalstam, kas tai nepieciešams, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus, 
ir uzskatāma par speciālo zināšanu centru. 

EUAA pilnvaras apmācības jomā īpaši izriet no EUAA regulas 8. panta 1. punkta, kurā noteikts, 
ka EUAA “izveido, izstrādā un pārskata savu darbinieku apmācību un dalībvalstu attiecīgo 
valsts pārvaldes iestāžu, tiesu, kā arī valstu iestāžu, kas atbildīgas par patvērumu un 
uzņemšanu, darbinieku apmācību”. Šāda apmācība tiek izstrādāta ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex), 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, kā arī attiecīgajām apmācības struktūrām, 
akadēmiskajām iestādēm, tiesnešu asociācijām, apmācības tīkliem un organizācijām. Turklāt ar 
EUAA regulas 8. panta 4. punktu paredz, ka Aģentūras piedāvātās apmācības kvalitātei ir jābūt 
augstai. 

Pamatojoties uz šiem principiem, EUAA valde pieņēma EUAA apmācības un mācīšanās 
stratēģiju, kuras īstenošanā EUAA izmanto atvērtu, konstruktīvu un dinamisku pieeju, 

 
(1) Valdes 2022. gada 7. marta Lēmums Nr. 102 par EUAA apmācības un mācīšanās stratēģiju 
(2) Profesionālo materiālu izstrāde tiesu un tribunālu dalībniekiem neietilpst EUAA apmācības un mācīšanās 

stratēģijā. 
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 15. decembra Regula (ES) 2021/2303 par Eiropas Savienības 

Patvēruma aģentūru un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 439/2010 (OV L 468, 30.12.2021., 1. lpp., jo īpaši tās 1. panta 
2. punkts). 
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vienlaikus pilnībā apņemoties ievērot augstākos kvalitātes, efektivitātes un pārredzamības 
standartus. 

Atbilstoši EUAA pilnvarām un iepriekš minētajai stratēģijai, šā dokumenta mērķis ir ieskicēt 
EUAA apmācības pasākumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un sīki izklāstīt procedūras un 
metodes, kas ieviestas, lai nodrošinātu EUAA piedāvātā apmācības atbilstību kvalitātes 
prasībām saskaņā ar Eiropas standartiem un pamatnostādnēm attiecībā uz kvalitātes 
nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG 2015) (4). 

Tāpēc šā dokumenta paredzētie lietotāji ir ieinteresētās personas, kuras piedalās EUAA 
apmācības pasākumu projektēšanā, izstrādē, pārskatīšanā, īstenošanā vai novērtēšanā, 
tostarp darbinieki, atalgoti ārējie eksperti vai eksperti no valstu administrācijām. Šis 
dokuments arī kalpo kā atsauce visiem esošajiem vai potenciālajiem izglītojamajiem attiecībā 
uz kvalitātes nodrošināšanas standartiem, kādi ir sagaidāmi no EUAA apmācības pasākumiem. 

Šajā dokumentā izklāstītās procedūras neskar tiesisko regulējumu, kas piemērojams EUAA 
nodarbinātajiem pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem, jo īpaši Civildienesta 
noteikumus un PDNK (5) un īstenošanas noteikumus, ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 
Civildienesta noteikumu 110. panta 2. punktu, tostarp, bet ne tikai, noteikumus, ar ko 
reglamentē darbinieku novērtēšanu un noteikumus, kuri skar darbinieku iesniegtos 
pieprasījumus un sūdzības (vai pārsūdzības) saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu (6), 
kā arī kā tiesisko regulējumu, ko piemēro norīkotajiem valstu ekspertiem (NVE), tostarp Valdes 
2010. gada 25. novembra Lēmumu Nr. 1, ar ko nosaka noteikumus par valstu ekspertu (NVE) 
norīkošanu darbā Eiropas Patvēruma atbalsta birojā. 

1.2. Stratēģiskā pieeja apmācības kvalitātei 
Kopš sava darbības sākuma EUAA (iepriekš Eiropas Patvēruma atbalsta birojs – EASO) ir 
izveidojusi spēcīgu reputāciju kā apmācības izcilības centrs visā starptautiskās aizsardzības 
jomā. Tas ir panākts, padarot apmācību par savas misijas pamatu, izmantojot ES dalībvalstu un 
asociēto valstu (7), Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos 
(UNHCR) un citu starptautisko organizāciju, kas darbojas patvēruma, migrācijas un 
pamattiesību aizsardzības jomā, kā arī akadēmisko aprindu zināšanas, un iesaistot visas 
attiecīgās ieinteresētās personas apmācības izstrādē un nodrošināšanā. 

EUAA apmācības nodrošināšanai izmanto metodiku “mācībspēku apmācības”, tādējādi 
nodrošinot daudzkāršojošu ietekmi. Šī pieeja nodrošina apmācības lielāku sasniedzamību, 
vienlaikus ļaujot to pielāgot atšķirīgajai organizatoriskajai videi un valstu pārvaldes struktūrām. 

 
(4) Eiropas standarti un pamatnostādnes attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā 

(ESG). (2015). Briselē, Beļģijā (tīmekļa vietne: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf). 
(5) Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi (“Civildienesta noteikumi”) un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku 

nodarbināšanas kārtība (“PDNK”), kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, OV L 56, 
4.3.1968., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp. 

(6) Piemēro pēc analoģijas pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem attiecīgi saskaņā ar PDNK 46. un 
117. pantu. 

(7) Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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Tomēr šī decentralizētā pieeja neapdraud EUAA apņemšanos ievērot augstākos profesionālās 
un ētiskās uzvedības standartus vai tās apņemšanos ievērot savas pamatvērtības – 
pamattiesības, vienlīdzību un neaizsargātāko personu aizsardzību. Visiem EUAA apmācības 
pasākumu dalībniekiem neatkarīgi no apmācības norises vietas ir jāatbilst šiem standartiem un 
vērtībām, un tie ir jāievēro, kā paredzēts Aģentūras Apmācības un profesionālās attīstības 
centra (TPDC) izveidotajā EUAA apmācības pasākumu dalībnieku rīcības kodeksā. 

EUAA nodrošinātās apmācības satura pamatā ir Eiropas izglītības programma patvēruma 
jomā – profesionālās apmācības sistēma, kas veidota, izmantojot virkni interaktīvu moduļu, un 
kas atspoguļo KEPS prasības. Šie moduļi ir sadalīti vairākos pamata, padziļinātajos un izvēles 
apmācības moduļos, kas nodrošina elastīgus mācīšanās veidus ierēdņiem, kuri strādā 
patvēruma un uzņemšanas jomā, atkarībā no viņu konkrētajām funkcijām un uzdevumiem. 

EUAA apmācības pasākumu profesionālā būtība ir vēl vairāk nostiprināta, izstrādājot Eiropas 
nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru patvēruma un uzņemšanas amatpersonām (ENKI) (8), kas 
nosaka patvēruma un uzņemšanas amatpersonām nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
atbildības un autonomijas līmeņus savu uzdevumu veikšanai. Šie profesiju standarti ir 
saskaņoti ar izglītības standartiem, kas atbilst Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā 
moduļu mācīšanās rezultātiem. Rezultātā EUAA apmācības pasākumu dalībnieki apmeklē tikai 
to apmācību, kas ir svarīga viņu uzdevumu izpildei un atbilst viņu organizāciju vajadzībām. 

Stratēģiskā nozīme, ko EUAA piešķir apmācībai, vēl vairāk uzsvērta tās iekšējā organizācijā, 
kurā ietilpst pilnībā apmācībai veltīts centrs. Šī iekšējā struktūra ļauj EUAA arī turpmāk savās 
apmācības darbībās galveno uzsvaru likt uz kvalitāti un izcilību, vienlaikus optimāli sadalot 
apmācības resursus. 

Tomēr EUAA atzīst, ka, lai radītu un uzturētu pārliecību par tās organizētās apmācības kvalitāti, 
ir arī jāapņemas ievērot kvalitātes nodrošināšanas standartus un veikt ārēju pārbaudi par 
atbilstību šiem standartiem. Šā iemesla dēļ valde pieņēma stratēģisku lēmumu uzdot 
Aģentūras izpilddirektoram pieņemt šo apmācības kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru, 
lai nodrošinātu atbilstību Eiropas standartiem un pamatnostādnēm attiecībā uz kvalitātes 
nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā. Ietvarstruktūras izstrāde tika veikta 
sadarbībā ar sertifikācijas un akreditācijas darba grupu, kuras sastāvā bija ieinteresēto ES 
dalībvalstu un asociēto valstu pārstāvji. 

Dokumentā ir ņemta vērā arī Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kas ieviesta, 
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīlī pieņemto Ieteikumu 
par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai (9). 

 
(8) ENKI profesionālie un izglītības standarti (tīmekļa vietnes: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf un 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf). 

(9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai, (OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp.), (tīmekļa vietne: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)) 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Occupational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Educational_Standards_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32008H0506(01)
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Šim dokumentam, kas atspoguļo EUAA apņemšanos nodrošināt apmācības pasākumu 
kvalitāti, ir plašs atbalsts visās ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs, un tas ir publiski pieejams 
EUAA tīmekļa vietnē. 
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2. EUAA apmācības pārvaldības sistēma 

2.1. EUAA struktūra 
EUAA pārvalda valde, kurā ir iecelti ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas pārstāvji un UNHCR 
pārstāvis bez balsstiesībām (10), un to vada izpilddirektors. EUAA (11) pamatfunkciju organizācija 
ir sadalīta pa trim centriem: Darbības atbalsta centru, Apmācības un profesionālās attīstības 
centru (TPDC) un Patvēruma zināšanu centru. 

Atbildība par apmācības kvalitātes nodrošināšanu gulstas uz TPDC. Centra vadītājs ir tieši 
pakļauts EUAA izpilddirektoram. 

 
(10) Dānijas pārstāvis piedalās visās valdes sēdēs bez balsstiesībām. Sanāksmēs kā novērotāji piedalās Islandes, 

Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pārstāvji. 
(11) Organizatoriskā shēma ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are. 

https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
https://euaa.europa.eu/about-us/who-we-are
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2.2. apmācības un profesionālās attīstības centra 
struktūra 

TPDC sastāv no divām nodaļām: Patvēruma un uzņemšanas apmācības nodaļas un 
Apmācības un mācīšanās vadības nodaļas. Katrai nodaļai ir divi sektori (1. attēls). 

 

1. attēls. Apmācības un profesionālās attīstības centra struktūra 

Vēl divi sektori ir tieši pakļauti centra vadītājam: Kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas 
sektors (QAAS) un Apmācības un mācīšanās pētniecības un analīzes sektors (TLRAS). 

TPDC vadītājam atbalstu sniedz administrācijas komanda. Katrai nodaļai un sektoram ir arī 
īpašs administratīvais atbalsts. 

Tālāk ir izklāstīti katra sektora darbinieku pienākumi un uzdevumi. 

2.3. Patvēruma un uzņemšanas apmācības nodaļa 
Nodaļa ir atbildīga par visu to apmācības materiālu projektēšanu un izstrādi, kuru mērķis ir 
atbalstīt patvēruma un uzņemšanas amatpersonas, tostarp to dalībvalstu valsts iestāžu 
ierēdņus, kuru patvēruma un uzņemšanas sistēma saskaras ar spiedienu, izmantojot Eiropas 

Apmācības un 
profesionālās 
attīstības centrs 
(C2) 

C2 sekretariāts 
Kvalitātes 
nodrošināšanas un 
akreditācijas sektors 

Apmācības un 
mācīšanās pētniecības 
un analīzes sektors 

Apmācības un 
mācīšanās vadības 
nodaļa 

Patvēruma un 
uzņemšanas apmācības 
nodaļa 

Apmācības plānošanas 
un programmēšanas 
sektors 

Apmācības un mācīšanās 
tehnoloģiju sektors 

Apmācības 
projektēšanas un 
izstrādes sektors 

Apmācības un mācīšanās 
metožu sektors 
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izglītības programmu patvēruma jomā, ļaujot iegūt zināšanas, prasmes, atbildību un 
autonomiju savu pienākumu veikšanai. 

2.3.1. Apmācības projektēšanas un izstrādes sektors 

TDDS atbild par Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā stiprināšanu un citu 
apmācības materiālu izstrādi, tostarp saistībā ar tehnisko un operatīvo palīdzību un ārējās 
dimensijas struktūru. Tas tiek darīts sadarbībā ar ES dalībvalstu un citiem ekspertiem, 
pamatojoties uz noteiktajām apmācības vajadzībām sekmīgai patvēruma un uzņemšanas 
amatpersonu darba uzdevumu izpildei, jo īpaši īstenojot Eiropas nozaru kvalifikāciju 
ietvarstruktūru patvēruma un uzņemšanas amatpersonām (ENKI). 

Šis sektors, kurā ietilpst moduļu izstrādes koordinatori, kas ir arī satura eksperti, atbild par 
mācību rezultātu projektēšanu un izstrādi, lai nodrošinātu uz izglītojamo vērstu pieeju, kā arī 
par iestāšanās prasību izstrādi katram modulim un kursam, tostarp par iepriekšējās mācīšanās 
atzīšanu (RPL). 

Sektors sagatavo novērtēšanas stratēģijas un plāno izstrādes, atjauninājumus un uzlabojumus, 
šajā nolūkā saskaņojot sanāksmes ar dalībvalstīm un ārējiem ekspertiem. Tas arī organizē un 
īsteno konsultēšanās procesu ar ieinteresētajām personām, kas iesaistītas apmācības 
materiālu izstrādē un/vai pārskatīšanā, piemēram, citiem centriem/nodaļām/sektoriem EUAA, 
citām ES aģentūrām un jo īpaši ar pamattiesību amatpersonu, konsultatīvo forumu un atsauces 
grupas locekļiem. 

TDDS, pildot iepriekš minētos uzdevumus, atbalsta TLMS, kas sniedz konsultācijas satura un 
novērtēšanas metožu izstrādē, kā arī TLTS, kas īsteno visus saistītos izstrādes un 
nodrošināšanas pieprasījumus, izmantojot tiešsaistes rīkus un lietojumprogrammas (sinhroni 
un asinhroni). 

Šis sektors projektē un izstrādā sertificētus moduļus izglītojamajiem, kā arī atsevišķus kursus 
pasniedzējiem. Tie tiks papildināti ar atjauninājumiem profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanai (CPD). 

2.3.2. Apmācības un mācīšanās metožu sektors 

TLMS izstrādā, uztur un piemēro efektīvus un racionalizētus apmācības dizaina modeļus 
apmācības materiālu sagatavošanai, pamatojoties uz lietotāju uzvedības un sniegto 
atsauksmju kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi. Tas arī veido un pārvalda mācību saturu, kas tiek 
nodrošināts EUAA mācību pārvaldības sistēmā. 

Sektors sadarbībā ar TLTS novērtē, testē un veic pilotizmēģinājumus e-mācību dizaina 
risinājumiem, kuru pamatā ir inovatīvas mācību pieejas. Tas atbild par darbinieku un 
dalībvalstu satura ekspertu un pasniedzēju spēju stiprināšanu Aģentūras mācību dizaina 
modeļu un apmācības sniegšanas metodiku piemērošanā, izstrādājot un nodrošinot īpašus 
transversālus apmācības moduļus un citus apmācības pasākumus. 
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TLMS sniedz konsultācijas par atbilstošu, efektīvu un iedarbīgu novērtēšanas stratēģiju 
nepārtrauktu pilnveidi un pārvalda Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā saturu 
attiecībā uz tulkoto apmācības satura versiju veidošanu un sagatavošanu, kā arī citām 
publikācijām, kas tieši saistītas ar Aģentūras apmācības piedāvājumu, piemēram, EUAA 
apmācības katalogu. 

2.4. Apmācības un mācīšanās vadības nodaļa 
Nodaļa ir atbildīga par koordinēšanu ar ES dalībvalstīm elastīgu mācīšanās veidu pārvaldīšanā, 
kas ir mērķēti uz to konkrētajām apmācības vajadzībām. Tās galvenais uzdevums ir 
nodrošināt, lai sniegtā apmācība būtu atbilstoša un konsekventa. Nodaļai ir divi sektori. 

2.4.1. Apmācības plānošanas un programmēšanas sektors 

Apmācības plānošanas un programmēšanas sektors (TPPS), kura sastāvā ir galvenokārt 
iekšējie pasniedzēji, atbild par atbalstu dalībvalstīm apmācības plānošanā un programmēšanā, 
tostarp operatīvo un reģionālo iniciatīvu ietvaros, lai integrētu Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā galvenās daļas to apmācībā un tālāk īstenot KEPS saskaņošanu. Tas arī 
pārvalda “mācībspēku apmācības” sesijas, reģionālās un valsts līmeņa moduļu un kursu 
sesijas Eiropas izglītības programmā patvēruma jomā, operatīvo un ad hoc apmācību, tostarp 
apmācības sesijas ekspertiem patvēruma atbalsta grupās un patvēruma rezervē, kā arī 
apmācību trešās valstīs. 

Sektors sekmē un veicina sadarbību un apmaiņu ar citām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, tostarp ES aģentūrām, apmācības plānošanā, programmēšanā un nodrošināšanā 
dažādos kontekstos. 

Šis sektors cieši sadarbojas ar apmācības valstu kontaktpunktiem (VKP) ar valstu biroja 
koordinatoru starpniecību, lai pēc pieprasījuma definētu un pielāgotu mācību aktivitātes. 
Sektors arī īsteno procedūras, kas saistītas ar atbrīvojumiem, progresu un sertifikāciju, kā arī 
koordinē apmācības pasākumus, kas tiek īstenoti Aģentūras darbības plānu vai līgumu ar 
trešām valstīm ietvaros. Ņemot vērā to, ka darbības plāni nereti tiek izstrādāti valstīs, kuru 
patvēruma un uzņemšanas sistēmas saskaras ar nesamērīgu spiedienu, var būt nepieciešams 
pielāgot apmācības konkrētajai valsts situācijai vai izstrādāt jaunas apmācības, lai apmierinātu 
steidzamas operatīvās vajadzības. Tāpēc šis sektors vērš TDDS, kā arī TLRAS, ja ir 
nepieciešama vajadzību analīze, uzmanību uz šādām vajadzībām. 

Šajā sektorā apmācības nodrošināšanas kontaktpunkti ir pasniedzēji ar speciālām zināšanām 
patvēruma un uzņemšanas jomā, kuri vajadzības gadījumā koordinē un uzrauga apmācības 
īstenošanu, atlasot ES+ kolēģus mācībspēkus, instruktorus, vērtētājus un pārbaudītājus, kā arī 
īstenojot iepriekšējās mācīšanās atzīšanas un uzņemšanas prasību procedūru. Apmācības 
nodrošināšanas kontaktpunkti, kuriem ir zināšanas apmācības tematiskajā jomā, sniedz 
atgriezenisko saiti par TDDS izstrādātajiem novērtējumiem un vada diskusijas saistībā ar 
vērtēšanu un citiem kvalitātes jautājumiem, kas rodas apmācības laikā. Viņi arī nodrošina 
pasniegšanas standartu konsekvenci visur, kur notiek apmācība, vajadzības gadījumā 
sadarbojoties ar citiem sektoriem. Viņi var arī apmācīt valstu pasniedzējus dalībvalstu 
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administrācijās. Visbeidzot, apmācības nodrošināšanas kontaktpunkti var piedalīties 
novērtējumu pārsūdzību izskatīšanā, ja nepieciešams. 

2.4.2. Apmācības un mācīšanās tehnoloģiju sektors 

Apmācības un mācīšanās tehnoloģiju sektors (TLTS) sniedz atbalstu apmācības 
nodrošināšanā, nodrošinot uz tehnoloģijām balstītus pakalpojumus lietotāju reģistrācijai, 
moduļu un kursu konfigurēšanai un novērtēšanai tiešsaistē. Tas uztur, atjaunina un paplašina 
EUAA mācību tehnoloģiju ekosistēmu, identificējot un pakāpeniski integrējot papildu 
komponentus, lai nodrošinātu konsekventu galalietotāju pieredzi dažādās platformās un rīkos. 

Šī komanda sadarbībā ar TLMS arī atbild par e-apmācības risinājumu novērtēšanu, testēšanu 
un izmēģināšanu, kuru pamatā ir vismodernākās izglītības tehnoloģijas. 

Visbeidzot, sektors nodrošina efektīvu un iedarbīgu klientu attiecību pārvaldību visā 
apmācības ciklā, piedāvājot palīdzības dienesta atbalstu EUAA apmācības un mācību 
tehnoloģiju galalietotājiem. 

2.5. Sektori, kas pakļauti centra vadītājam 

2.5.1. Kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas sektors 

Kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas sektors (QAAS) nodrošina stratēģiskās politikas un 
procedūru īstenošanu un ieviešanu atbilstīgi kvalitātes standartiem izglītības un profesionālās 
apmācības jomā, izmantojot atbilstošas sistēmas, metodes un rīkus. To darot, tas panāk un 
uztur EUAA apmācības pasākumu pilnīgu atbilstību Eiropas standartiem un pamatnostādnēm 
attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā, tādējādi nodrošinot 
apmācības atbilstību nemainīgi augsta līmeņa standartiem, izmantojot koordinētas darbības 
visā apmācības ciklā un identificējot jomas, kurās nepieciešams uzlabot kvalitāti. Tas arī ziņo 
par EUAA apmācības kvalitāti, pārbaudot atbilstību programmu un kvalifikāciju iekšējām un 
ārējām kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas (12) prasībām. 

Sektors koordinē atbildes uz sūdzībām par apmācību un novērtējumu pārsūdzībām, nodrošina 
sakarus un koordinēšanu ar apmācības pārvaldību saistītos jautājumos, kā arī organizē 
sanāksmes un darbu ar ārējām grupām un paneļiem, kas iesaistīti apmācības standartiem 
veltītajos pasākumos. Visbeidzot sektors nodrošina Eiropas nozaru kvalifikāciju 
ietvarstruktūras patvēruma un uzņemšanas amatpersonām (ENKI) precizitāti un periodisku 
pārskatīšanu. 

2.5.2. Apmācības un mācīšanās pētniecības un analīzes sektors 

Apmācības un mācīšanās pētniecības un analīzes sektors (TLRAS) analizē visus ar apmācību 
saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus, lai pastāvīgi uzraudzītu, periodiski pārskatītu un 
novērtētu EUAA apmācības pasākumus un sniegtu pierādījumus par apmācības ietekmi. 

 
(12) Akreditācija nozīmē būt oficiāli atzītam vai apstiprinātam, vai akts, ar ko kaut ko oficiāli atzīst vai apstiprina. 
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Sektors arī izstrādā metodikas un veic visaptverošu vajadzību analīzi un novērtēšanu. Jo īpaši 
tajā tiek novērtētas apmācības vajadzības un nepilnības, piemērojot Aģentūras mācību 
vajadzību analīzes metodiku, kas ietver ENKI izmantošanu apmācības vajadzību un iespējamo 
nepilnību identificēšanā. 

TLRAS sagatavo padziļinātus ziņojumus iepriekšminētajiem nolūkiem. 

2.6. Sadarbība ar ES dalībvalstīm un asociētajām 
valstīm (apmācības VKP) 

Lai izpildītu Aģentūras pilnvarojuma prasības, kas nosaka, ka EUAA apmācības pasākumi ir 
jāattīsta ciešā sadarbībā, cita starpā, ar dalībvalstīm, EUAA ir izveidojusi valstu kontaktpunktu 
tīklu ar nosaukumu “Apmācības valstu kontaktpunkti” (apmācības VKP). Dalībvalstis nozīmē 
apmācības VKP, lai tie darbotos kā koordinatori ar attiecīgajām administrācijām un centralizētu 
saziņu starp citām valsts iestādēm un EUAA ar apmācību saistītos jautājumos. ES+ valstis 
piedalās arī EUAA apmācības pasākumos, un tās pārstāv arī to apmācības valstu VKP. 
Apmācības VKP ir divas galvenās funkcijas: 

• atbalstīt EUAA Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā un citu apmācības 
pasākumu pārvaldībā un izstrādē 

• atbalstīt EUAA, turpinot īstenot Eiropas izglītības programmu patvēruma jomā un citus 
apmācības pasākumus ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs 

TPDC izstrādātajos apmācības VKP darba uzdevumos ir sīkāk noteiktas to funkcijas un 
pienākumi. 

Apmācības VKP regulāri tiekas, lai apspriestu ar apmācību saistītus jautājumus un palīdzētu 
identificēt apmācības vajadzības. 

2.7. Konsultatīvās un darba grupas 
Galvenā EUAA pieejas apmācībai stiprā puse ir ES dalībvalstu un asociēto valstu, kas ir 
galvenie apmācības saņēmēji, pieredzes iekļaušana visos procesos, kas saistīti ar EUAA 
apmācības projektēšanu, izstrādi, nodrošināšanu un novērtēšanu. Kā organizācija Aģentūra 
sekmē atklātu dialogu ar pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām ar konsultatīvā 
foruma starpniecību. Turklāt ir arī citas ekspertu grupas un paneļi, kas strādā tieši ar TPDC, kā 
norādīts tālāk 2. attēlā. 
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2. attēls. Konsultatīvās un darba grupas 

2.7.1. Apmācības atsauces grupa 

Aģentūra apmācības jomā sadarbojas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, izveidojot un 
uzturot EUAA apmācības atsauces grupu. Cita starpā atsauces grupā ir pārstāvji no Eiropas 
Komisijas, UNHCR, pilsoniskās sabiedrības, akadēmiskajām aprindām un attiecīgos 
gadījumos – tiesu pārstāvji. Atsauces grupa sniedz atbalstu EUAA apmācības materiālu 
projektēšanā, izstrādē, uzlabošanā un atjaunināšanā un darbojas kā satura pārskatītājs. 
Sadarbojoties ar atsauces grupu, EUAA arī veicina savstarpēju sapratni un sadarbību starp 
attiecīgajiem ES dalībniekiem, lai turpinātu uzlabot apmācības materiāla konsekvenci un 
atbilstību starptautiskajos un Eiropas tiesību aktos un jurisprudencē noteiktajiem standartiem. 

TPDC izstrādātajos apmācības EUAA apmācības atsauces grupas darba uzdevumos ir sīkāk 
noteiktas tās funkcijas un pienākumi. 

2.7.2. Apmācības kvalitātes nodrošināšanas konsultatīvā grupa 

Apmācības kvalitātes nodrošināšanas konsultatīvā grupa (TQAAG) ir augstākā līmeņa struktūra 
EUAA apmācības pasākumu stratēģiskai uzraudzībai un apmācības kvalitātes nodrošināšanai 
katrā ES dalībvalstī un asociētajā valstī. Pildot šo uzdevumu, tā strādā ciešā sadarbībā ar 
attiecīgajiem apmācības valstu kontaktpunktiem. 

Apmācības valstu 
kontaktpunkti (TNCP) 

Darbojas kā koordinators starp 
TPDC un dalībvalstīm ar apmācību 

saistītos jautājumos 

Apmācības rezerve 
Pasniedzēju un DV satura ekspertu 

tīkls, kas sniedz ieguldījumu 
apmācības materiāla izstrādē 

EUAA apmācības atsauces 
grupa 

Atbalsts apmācības materiālu 
projektēšanā, izstrādē, uzlabošanā 

un atjaunināšanā 

Atalgoti ārējie eksperti 
Tiek noslēgts līgums par konkrētiem 

uzdevumiem 

Apmācības kvalitātes 
nodrošināšanas konsultatīvā 
grupa (TQAAG) 
EUAA apmācības stratēģiskā 
uzraudzība un apmācības kvalitātes 

 

Darba grupas 
Piemēram, sertifikācijas un 
akreditācijas darba grupa un ad hoc 
darba grupas 

EUAA konsultatīvais forums 
Apspriešanās ar pilsoniskās 
sabiedrības ieinteresētajām 
personām par jautājumiem, kas 
saistīti ar apmācību 
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TQAAG sastāvā ir viena augstākā amatpersona no katras valsts administrācijas, ko ieceļ katra 
dalībvalsts un kas ir pilnvarota pārstāvēt un pieņemt lēmumus savas valsts administrācijas 
vārdā. 

TQAAG tiekas vismaz reizi gadā, lai pārskatītu ziņojumus par apmācības standartiem. Grupa 
ņem vērā visus apmācības kvalitātes rādītājus un visus iespējamos jautājumus un sniedz 
ieteikumus TPDC. TQAAG ņem vērā statistiku un kvalitatīvo informāciju par: 

• izglītojamo un pasniedzēju atsauksmēm un uzraudzības un novērtēšanas ziņojumiem; 
• reģistrāciju un izstāšanos; 
• sūdzībām par apmācību un novērtējuma pārsūdzībām; 
• novērtējumiem (tostarp tiem, kas veikti iepriekšējās mācīšanās atzīšanas (RPL) 

nolūkos), atzīmēm, sertifikātiem un kvalifikācijām. 

TQAAG sagatavo gada pārskatu, kas tiek publicēts EUAA tīmekļa vietnē. 

Grupa var izveidot ad hoc paneļus, lai sniegtu atbalstu konkrētām darbībām, piemēram, 
periodiskai pārskatīšanai (sk. 12. iedaļu). 

TPDC izstrādātajos apmācības TQAAG darba uzdevumos ir sīkāk noteikts dalībnieku sastāvs, 
funkcijas un pienākumi. 

2.7.3. EUAA apmācības rezerve 

Lai savā decentralizētajā apmācības sistēmā ieviestu konsekventus kvalitātes standartus, 
EUAA uztur ES dalībvalstu un asociēto valstu ekspertu rezervi patvēruma un uzņemšanas 
jomā, kas palīdz projektēt, izstrādāt, nodrošināt un novērtēt EUAA apmācību. 

ES dalībvalstu un asociēto valstu eksperti, kas piedalās apmācības materiālu izstrādē, tiek 
izvēlēti pēc kandidātu pieteikumiem, kas nosūtīti apmācības valstu kontaktpunktiem. Atlases 
procesu vada TDDS vadītājs. Pēc atlases šie eksperti tiek iekļauti apmācības rezervē un var 
tikt iesaistīti arī noteiktu EUAA apmācības daļu nodrošināšanā viņu kompetences jomās. 

ES dalībvalstu un asociēto valstu ekspertus, kas piedalās EUAA apmācības nodrošināšanā, var 
nosūtīt sniegt atbalstu apmācības nodrošināšanā darbības plānu un tiešu apmācības 
intervenču ietvaros, kas ir daļa no Aģentūras darbībām. 

Iekļaušanai un dalībai apmācības rezervē piemēro politiku un procedūras, kas izklāstītas 
8. iedaļā. Apmācības rezerves darba uzdevumos, ko nosaka TPDC, apspriežoties ar 
apmācības valstu kontaktpunktiem, ir precizētas noteiktas grupā iekļauto ekspertu funkcijas 
un pienākumi. 

EUAA vismaz reizi gadā rīko pasniedzēju un ekspertu konferenci, kas nodrošina forumu 
diskusijām par apmācības jautājumiem un plānotajiem atjauninājumiem Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā. 
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2.7.4. Atalgoti ārējie eksperti 

Ja ir nepieciešamas zināšanas konkrētu funkciju atbalstam TPDC, uz līguma pamata tiek iecelti 
atalgoti ārējie eksperti konkrētu uzdevumu veikšanai. Atalgoto ārējo ekspertu atlase ir 
atkarīga no EUAA iepirkuma procesiem, kā norādīts EUAA tīmekļa vietnē.    
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3. Apmācības projektēšana un 
apstiprināšana 

3.1. Apmācības vajadzības 
Lēmums izstrādāt apmācības moduļus ir balstīts uz ES dalībvalstu un asociēto valstu 
vajadzībām, operatīvās plānošanas prasībām un EUAA iniciatīvām tās pilnvarojuma izpildei. 
TLRAS veic apmācības vajadzību analīzi, izmantojot standarta metodiku. 

Pēc ikgadējām konsultācijām ar apmācības valstu kontaktpunktiem un iesaistot izglītojamos, 
EUAA piedāvā iespējamās tēmas apmācības izstrādē. Apmācības vajadzību analīze tiek 
aplūkota saistībā ar pašreizējo Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā tvērumu, kā arī 
apmācības nepilnībām. 

Ārkārtas apstākļos, piemēram, steidzamu darbības vajadzību gadījumā, apmācības vajadzību 
noteikšanai var izmantot alternatīvas metodes. 

3.2. EUAA apmācības moduļu un kursu projektēšana 
un izstrāde 

Ir ieviests strukturēts process EUAA apmācības projektēšanai, izstrādei un apstiprināšanai, kas 
ietver plašu iekšējo un ārējo kompetenču klāstu un ņem vērā izglītojamo atsauksmes un 
apmācības novērtējuma rezultātus. 

Jauna apmācības moduļa vai kursa projektēšana un izstrāde ir process, kura laikā satura 
eksperti sadarbojas ar apmācības izstrādes ekspertiem interaktīvu apmācības materiālu 
izveidei ar mērķi nodrošināt izglītojamajiem patvēruma un uzņemšanas jomā no dažādām ES 
dalībvalstīm un asociētajām valstīm zināšanu, prasmju un kompetences līmeni. Process ir 
atspoguļots 3. attēlā. 

3.2.1. Apmācības projektēšana 

Pieņemot lēmumu izstrādāt jaunu moduli vai kursu, TDDS vadītājs sadarbībā ar citiem sektora 
vadītājiem izveido sākotnējo grupu no personām ar atbilstošām zināšanām, lai pabeigtu 
moduļa projektēšanas izglītības programmu. TDDS vadītājs ieceļ moduļa projektēšanas 
koordinatoru, kurš pārzina moduļa saturu, lai koordinētu projektēšanas un izstrādes procesu. 

Apmācības ir projektētas tā, lai tās atbilstu profesionālajiem uzdevumiem, stimulētu 
izglītojamos, pēc iespējas labāk izmantotu apmācības resursus un piemērotu jauktās mācību 
metodes. 

Izstrādes grupa pabeidz sākotnējo moduļa projektēšanas izglītības programmu, izmantojot 
TDDS šim nolūkam izstrādāto veidni un ENKI profesiju un izglītības standartus. 
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Sākotnējo moduļu projektēšanas izglītības programmu izskata attiecīgie sektori un apstiprina 
ARTU vadītājs. 

 

3. attēls. EUAA apmācības moduļu un kursu projektēšana un izstrāde 

3.2.2. Saskaņošana ar kvalifikāciju ietvarstruktūrām 

Moduļu mācīšanās rezultāti ir saskaņoti ar ENKI 4., 5., 6. vai 7. līmenī, kā aprakstīts Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI). Apmācība ir īpaši projektēta, lai atbilstu profesionālajām 

Pieņemts lēmums izstrādāt 
moduli atbilstoši 
identificētajai vajadzībai 

Moduļa projektēšanas 
veidni aizpildījuši TDDS 
eksperti moduļa 
projektēšanas koordinatora 
vadībā 

Apstiprināta sākotnējā 
moduļa izglītības 
programma 

Izveidota apmācības 
izstrādes grupa 

Sastādīta apmācības 
pakotne 

Korekcijas veiktas pēc 
atsauksmēm, kas 
sniegtas pēc iekšējā 
pilotprojekta 

Apmācības pakotne 
apstiprināta 

Sertificēta moduļa 
versija ir pieejama 
piegādei 

Vajadzības gadījumā 
apspriešanās ar 
iekšējām un ārējām 
ieinteresētajām 
personām 

Vajadzības gadījumā 
apspriešanās ar iekšējām un 
ārējām ieinteresētajām 
personām 

Apmācības pakotni 
pārskatījusi EUAA 
apmācības atsauces 
grupa 
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prasībām, kas noteiktas patvēruma un uzņemšanas amatpersonu profesiju standartos ENKI 
ietvaros. 

Ja EUAA apmācība ir akreditēta (sk. 7.6.4. iedaļu), moduļiem var būt kredītpunkti. 

3.2.3. Novērtējuma darbi 

Mācību novērtējuma darbi ir veidoti tā, lai būtu taisnīgi, stabili, pārredzami un konsekventi, un 
tie mēra paredzēto mācību rezultātu sasniegšanu. Novērtējuma darbi ir izstrādāti katram 
mācību modulim, un pirms to izmantošanas izglītojamo mācību rezultātu sasniegumu 
apliecināšanai tiek veikta iekšējā pārbaude. 

3.2.4. Mācību metodika 

EUAA apmācības plānošanā izmanto jauktās mācīšanās pieeju. Katrā modulī tiks izmantotas 
atlasītas metodikas, kas sekmē paredzēto mācību rezultātu sasniegšanu. Šādas metodes 
ietver e-mācīšanos, uz scenārijiem balstītu mācīšanos, klātienes mācīšanos un darba vidē 
balstītu mācīšanos. Mācīšanās metodēs ir jāiekļauj zināma nodrošināšanas metožu elastība, lai 
nodrošinātu izpildi darbības plāna ietvaros (sk. 4.3. iedaļu). 

3.2.5. Apmācības izstrāde 

Apstiprinot moduļa projektēšanas izglītības programmu, TDDS vadītājs ar apmācības VKP 
starpniecību izsludina aicinājumu ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm izvirzīt ekspertus 
apmācības materiāla izstrādei. Pēc ekspertu atlases un iecelšanas viņi tiek iekļauti EUAA 
apmācības rezervē (sk. 2.7.3. iedaļu). Pēc tam moduļa projektēšanas koordinators sasauc 
izstrādes grupu, kurā vajadzības gadījumā var būt arī citi TDDS darbinieki vai citi iekšējie vai 
ārējie eksperti. 

Jebkurā izstrādes procesa posmā grupas dalībnieki ar moduļa projektēšanas koordinatora 
starpniecību var lūgt padomu EUAA apmācības atsauces grupai. 

Apmācības izstrādes grupa izstrādā apmācības pakotni, kas var ietvert šādus elementus: 

• apmācības materiāls; 
• pasniedzēja rokasgrāmata; 
• novērtējuma uzdevumu banka, novērtēšanas kritēriji un vērtējumu atsauksmju veidnes; 
• apmācības rokasgrāmata izglītojamajiem. 

Pēc apmācības pakotnes pabeigšanas materiāls tiek iesniegts EUAA apmācības atsauces 
grupai izskatīšanai. Pēc tam apmācības materiāls tiek pabeigts, iekļaujot visas grupas sniegtās 
atsauksmes. 

3.2.6. Konfliktu risināšana 

Ja rodas domstarpības starp apmācības izstrādes grupas dalībniekiem vai starp apmācības 
izstrādes grupu un EUAA apmācības atsauces grupu un, ja eksperti un grupas nespēj 
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savstarpēji rast risinājumu, moduļa projektēšanas koordinators ziņo par šo jautājumu ARTU 
vadītājam, kas, konsultējoties ar centra vadību, lemj par problēmas risinājumu. 

3.2.7. Operatīvā apmācība 

EUAA apmācība tiek nodrošināta arī operatīvā atbalsta kontekstā. Pēc iespējas tiek ievērots 
tas pats projektēšanas un izstrādes process, kas aprakstīts iepriekšējās iedaļās. Tomēr, ja 
apmācības materiāls ir pielāgots tās valsts īpašajam kontekstam, ar kuru EUAA ir noslēgusi 
darbības plānu, attiecīgo moduļu nosaukums un mērķis skaidri identificē konkrēto pieteikuma 
valsti. 

3.3. Programmu projektēšana 
Programmu galvenā uzmanība pievērsta darba uzdevumu un pienākumu kopumam, kā 
noteikts profesiju standartos, kas piesaistīti ENKI, izmantojot saskaņotu moduļu kombināciju. 
Programmas rezultātā tiek piešķirta pilna kvalifikācija, un tā tiek veidota, identificējot: 

• programmas mācīšanās rezultātus; 
• programmas novērtēšanas stratēģiju, kas izglītojamajam jēgpilnā veidā apvieno 

moduļu novērtējumu; 
• programmas mācīšanās stratēģiju, kas definē izglītojamā ceļu caur programmu un 

ietver gan obligātos, gan izvēles moduļus; 
• ar programmu saistīto kvalifikāciju. 

Programmas var ietvert darba vidē balstītas mācības. 

3.4. Jaunu apmācības moduļu un programmu galīgā 
apstiprināšana 

Pēc jauna moduļa pabeigšanas moduļa projektēšanas koordinators sastāda ziņojumu, kas tiek 
iesniegts nodaļu un centra vadītājiem apstiprināšanai. Pēc tam apmācības modulis tiek 
pievienots Eiropas izglītības programmai patvēruma jomā un var tikt iekļauts EUAA 
programmās. 

Definētu apmācības programmu iesniedz apstiprināšanai nodaļu un centra vadītājiem. Pēc 
apstiprināšanas tā tiek pievienota Eiropas izglītības programmai patvēruma jomā kā 
apstiprināta programma. QAAS vadītājs iesniedz programmu akreditācijas procesam kārtībā, 
kas saskaņota ar attiecīgo ārējo akreditācijas iestādi. 

Apstiprinātie moduļi un programmas ir publicētas EUAA apmācības katalogā. 

3.5. Apmācības materiālu tulkošana 
Apmācības materiāli Eiropas izglītības programmā patvēruma jomā ir izstrādāti angļu valodā, 
un Aģentūra tos var tulkot ES dalībvalstu vai asociēto valstu valodās un citās valodās, ņemot 
vērā EUAA sadarbību ar trešām valstīm, atbilstoši identificētajām vajadzībām. 
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3.6. Steidzamas apmācības vajadzības 
Lai reaģētu uz steidzamām apmācības vajadzībām, iepriekšminētie procesi var tikt paātrināti. 
TDDS vadītājs vēlākā posmā var veikt apmācībai pilnu izstrādes procesu un pievienot to 
Eiropas izglītības programmai patvēruma jomā. 
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4. Apmācības nodrošināšana 

Apmācībai ir izšķiroša nozīme EUAA mandāta izpildē (sk. 1.1. iedaļu). EUAA apmācība cita 
starpā tiek nodrošināta tās darbību ietvaros, kuru mērķis ir atbalstīt praktisko sadarbību starp 
dalībvalstīm. Šajā sakarā EUAA izmanto pieeju “mācībspēku apmācība”. EUAA pasniedzēji no 
apmācības rezerves apmāca valstu pasniedzējus, kuri EUAA apmācības nodrošināšanas 
kontaktpunkta vadībā vada valsts apmācības sesijas, kas paredzētas citām patvēruma un 
uzņemšanas amatpersonām viņu izcelsmes valsts organizācijās. Tādā veidā Aģentūra rada 
daudzkāršojošu ietekmi un palielina EUAA apmācības ietekmi valsts līmenī. 

EUAA apmācības tiek nodrošinātas arī operatīvo darbību ietvaros, lai atbalstītu dalībvalstis, 
kuru patvēruma un uzņemšanas sistēmas saskaras ar nesamērīgu spiedienu. Šajā kontekstā 
apmācību nodrošina EUAA iekšējie pasniedzēji, kā arī norīkotie dalībvalstu eksperti no EUAA 
apmācības rezerves. Šajā kontekstā EUAA pārbauda un nodrošina, ka visi eksperti, kas 
piedalās patvēruma atbalsta grupās, ir saņēmuši apmācību saistībā ar viņu pienākumiem un 
funkcijām, un var arī pirms norīkošanas vai norīkošanas brīdī nodrošināt, ka uzņēmējā 
dalībvalstī tiek sniegta uz tehnisko un operatīvo palīdzību attiecināma apmācība. 

Turklāt EUAA apmācība tiek nodrošināta trešo valstu amatpersonām spēju veidošanas 
ietvaros saistībā ar atbalstu KEPS ārējai dimensijai saskaņā ar EUAA regulu un darba kārtību, 
kas noslēgta ar šo valstu iestādēm, kā iekļautas ar šīm valstīm saskaņotajās ceļa kartēs. 

Visbeidzot pasniedzēji no EUAA apmācības rezervēm var tikt iesaistīti citas apmācības 
nodrošināšanā Aģentūras pilnvarojuma ietvaros, piemēram, sadarbībā ar citām ieinteresētajām 
personām, tādām kā Frontex vai UNHCR. Ja šādas apmācības sesijas nav iekļautas Eiropas 
izglītības programmā patvēruma jomā, uz tām neattiecas visi kvalitātes nodrošināšanas 
procesi. 

4.1. Kursu organizēšana pasniedzējiem 
EUAA organizē kursus pasniedzējiem par konkrētiem moduļiem vai moduļu tēmām. Aģentūra 
konsultējas ar apmācības VKP, lai izstrādātu savu ikgadējo pasniedzēju apmācības plānu, kas 
tiek pieņemts katra gada beigās un publicēts EUAA tīmekļa vietnē. 

Pasniedzēju vajadzības tiek noteiktas interaktīvā procesā ar ES dalībvalstu un asociēto valstu 
apmācības VKP. TLRAS reizi divos gados konsultējas ar apmācības VKP, lai noteiktu viņu 
vajadzību pēc pasniedzējiem. EUAA organizē kursus pasniedzējiem pēc vajadzības, 
pamatojoties uz šo apspriešanos rezultātiem. (8. iedaļā sīki aprakstīti ar EUAA pasniedzējiem 
saistītie procesi). 

Izņēmuma kārtā EUAA var apstiprināt reģionālu vai valsts pasniedzēju kursu organizēšanu, ko 
organizē ES dalībvalsts vai asociētā valsts pēc šīs dalībvalsts vai valsts pieprasījuma, 
pamatojoties uz konstatēto vajadzību. Šādām sesijām vajadzētu būt pieejamām visām ES 
dalībvalstīm un asociētajām valstīm. 
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EUAA saglabā elastību, organizējot papildu pasniedzēju kursus, ja gada gaitā rodas vajadzība 
un ir pietiekami resursi apmācības nodrošināšanai. 

4.2. Valstu apmācības organizēšana 
Valsts biroja koordinators nosaka, kādas apmācības jāsniedz katrā valsts un reģionālā 
kontekstā, sadarbojoties ar attiecīgajiem apmācības VKP. 

Apmācības VKP organizē apmācības nodrošināšanu valsts mērogā, izmantojot Mācību 
pārvaldības sistēmu (LMS) saskaņā ar TPPS noteikto standarta procesu. 

4.3. Operatīvās apmācības organizēšana 
Valsts biroja koordinators izstrādā apmācības plānu vai apmācības plānu sēriju, kas atbilst 
mācību vajadzībām saskaņā ar darbības plānu veicamo pienākumu un uzdevumu izpildei. 

Ņemot vērā atšķirīgos darbības apstākļus, nodrošināšanas metodes var pielāgot pēc 
vajadzības, piemēram, dažādojot e-apmācības, tīmekļa semināru, klātienes sesiju, praktisko 
vingrinājumu un instrukciju izmantojumu. Tomēr sertificētai operatīvajai apmācībai ir jāatbilst 
kvalitātes standartiem, kas piemērojami jebkurām citām Eiropas izglītības programmā 
patvēruma jomā iekļautai sertificētai apmācībai. Moduļu projektēšanā ir paredzēta operatīvā 
nodrošināšana (sk. 3.2.3. un 3.2.7. iedaļu). 

Dažkārt darbības plānu kontekstā identificētām vajadzībām var būt nepieciešama jaunu 
moduļu steidzama izstrāde, kā paredzēts 3.6. iedaļā. 

Ņemot vērā operatīvās apmācības specifiku, tās nodrošina EUAA iekšējie pasniedzēji un 
pasniedzēji no ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm, ko atbalsta ārēji eksperti ar plašām 
zināšanām par konkrētajiem tematiem. Operatīvajā apmācībā bieži kā lektori piedalās valsts 
vietējo iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no starptautiskajām un citām ES struktūrām, kas 
piedalās konkrētajā operācijā. 

Iepriekšminētais attiecas arī uz apmācību, kas tiek nodrošināta trešo valstu amatpersonām 
spēju veidošanas ietvaros saistībā ar atbalstu KEPS ārējai dimensijai, kā arī uz ad hoc 
apmācības plāniem. 
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5. EUAA mācīšanās veidi, piemērojot uz 
izglītojamo vērstu pieeju 

EUAA veicina uz izglītojamo vērstu pieeju, kurā izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā. Šī 
pieeja tiek īstenota visā apmācības ciklā, sākot no apmācības vajadzību noteikšanas līdz 
apmācības projektēšanai un izstrādei, kā arī to nodrošināšanai un novērtēšanai. Ir arī atzīts, ka 
amatpersonu konkrētie pienākumi un uzdevumi dažādās organizācijās un valstīs atšķiras 
atkarībā no organizācijas lieluma un pilnvarojuma, kā arī no vairākiem citiem faktoriem. 

Turklāt EUAA sekmē un sniedz nepārtrauktas profesionālās izaugsmes iespējas un ņem vērā 
iepriekšējo mācīšanos un pieredzi. 

Šie principi ir pamatā Aģentūras pieejai mācībām, radot elastīgus apmācības veidus, lai 
izglītojamie varētu piedalīties apmācībā, kas ir tieši saistīta ar viņu individuālajām mācīšanās 
vajadzībām. 

5.1. Eiropas izglītības programma patvēruma jomā 
Eiropas izglītības programma patvēruma jomā ir viens no EUAA praktiskajiem instrumentiem, 
kas palīdz efektīvi īstenot KEPS un aptver visu starptautiskās aizsardzības jomu. Eiropas 
izglītības programmu patvēruma jomā veido uz uzdevumiem vai tēmām orientēti moduļi. Katrs 
modulis ir izstrādāts, lai atbilstu īpašiem patvēruma un uzņemšanas amatpersonu profesiju 
standartiem, kas izriet no ENKI. Eiropas izglītības programma patvēruma jomā atspoguļo ES 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs strādājošo amatpersonu, EUAA darbības plānu ietvaros 
norīkoto ierēdņu vai citās EUAA apmācības iniciatīvās iesaistīto amatpersonu apmācības 
vajadzības. 

Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā moduļi ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka 
izglītojamajiem nav jāpiedalās apmācībā, kas viņiem nav svarīga, lai apmācība neatkārtotos, un 
ka var tikt ņemtas vērās iepriekšējās mācības (sk. 7.5. iedaļu). Moduļu projektēšanas pamatā ir 
jaukta mācību metodika, kurā tiek izmantotas dažādas mācīšanās metodes, tostarp: 

• e-mācīšanās, kas sniedz izglītojamajiem zināmu elastību attiecībā uz to, kad iesaistīties 
apmācības procesā. Izglītojamie parasti ir patvēruma un uzņemšanas amatpersonas, 
kurām mācības ir jāsaskaņo ar darba pienākumu veikšanu; 

• apmācība klātienē, kas veicina mācīšanos no kolēģiem; un 
• darba vidē balstīta mācīšanās ar instruktora atbalstu, kas nodrošina bagātīgu mācību 

vidi un veicina izglītojamo iesaistīšanos. 

Moduļi Eiropas izglītības programmā patvēruma jomā ir sakārtoti ap tēmām. Šī metode ļauj 
moduļus, kas saistīti ar līdzīgiem uzdevumiem vai tēmām, pārvaldīt kopā, apmācot 
pasniedzējus, novērtējot, atjauninot un uzlabojot. 
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5.2. Elastīgi mācīšanās veidi 
EUAA apmācības moduļi ir atšķirīgas, novērtētas mācību sadaļas ar mērķi sasniegt minimālo 
paredzēto mācīšanās rezultātu kopumu, kas ir tieši saistīts ar profesijas standartiem. Moduļu 
izmērs var atšķirties atkarībā no mācību stundām, un tos var apvienot, lai izveidotu 
programmas, kas atbilst EUAA mācību kredītpunktiem. Moduļus var arī grupēt tematiski. 

Mācīšanās veidi tiek izveidoti ar apmācības VKP. Valsts biroja koordinators no TPPS sazināsies 
ar apmācības VKP, lai noteiktu konkrētos pienākumus un uzdevumus, kā arī no tiem izrietošos 
profesiju standartus, kas nepieciešami valsts kontekstā. Alternatīvi valsts biroja koordinators 
izvērtēs darbības plānu un noteiks mācību virzienu, izejot no plānā norādītajiem pienākumiem 
un uzdevumiem. 

Valsts biroja koordinators ar TDDS atbalstu piedāvās mācīšanās veidu attiecīgajam apmācības 
VKP un TPPS vadītājam, lai pārbaudītu atbilstību valsts apmācības vajadzībām vai darbības 
plāna prasībām. Pēc pārbaudes mācīšanās veids tiek iesniegts apstiprināšanai QAAS un ARTU 
un TLMU vadītājiem. 

Uz izglītojamo vērsta pieeja 
Izglītojamajiem ir centrālā loma viņu mācīšanās un izaugsmes pieredzē, un Aģentūras mērķis ir 
nodrošināt drošu, iekļaujošu mācību vidi, kurā pieauguši izglītojamie var iesaistīties mācīšanās 
procesā, izpētīt problēmas un apspriest praktiskas problēmas kvalificēta koordinatora vadībā. 
Aktīvās mācīšanās pieejas centrālais elements ir mācīšanās vide, kur izglītojamajiem nodrošina 
stimulējošu iespēju apspriest izaicinājumus un īstenot viedokļu apmaiņu ar citiem nozares 
speciālistiem. Izglītojamajiem arī jābūt taisnīgai un vienlīdzīgai iespējai iesaistīties mācību 
pieredzē, kā arī iespējai sniegt ieguldījumu EUAA apmācības nepārtrauktā attīstībā un 
kvalitātes uzlabošanā. 

5.2.1. Līdzdalība 

Sagaidāms, ka izglītojamie piedalīsies visās obligātajās mācību aktivitātēs pirms novērtējuma 
darba. Šāda politika ir ieviesta, lai aizsargātu izglītojamo no iespējama slikta rezultāta 
novērtējuma darbā. Tomēr uzmanība tiek vērsta uz 7.5. iedaļā aprakstītajām iepriekšējās 
mācīšanās atzīšanas procedūrām, kas ļauj izglītojamajam pieprasīt esošās izglītības atzīšanu. 

5.2.2. Izglītojamo atsauksmes par apmācību 

Pēc katra mācību moduļa pabeigšanas izglītojamie tiek lūgti sniegt atsauksmes par savu 
mācību pieredzi. Pabeidzot programmu, tiek prasīta visaptverošāka atsauksme.  Atsauksmes 
tiek sniegtas tieši par LMS, un izglītojamie tiek mudināti sniegt taisnīgu un detalizētu viedokli 
par dažādiem jautājumiem, tostarp par viņiem pieejamajiem apmācības materiāliem, mācību 
resursiem, apmācības nodrošinājumu un atbalsta pakalpojumiem, lai palīdzētu pastāvīgi 
uzlabot apmācību. Atsauksmes ir konfidenciālas, un atbildes tiek apkopotas, lai novērtētu 
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atsevišķu moduļu un programmu atbilstību kvalitātes nodrošināšanas standartiem, 
neidentificējot atsevišķus izglītojamos. 

Anonimizētas izglītojamo atsauksmes ir pieejamas apmācības projektēšanā, izstrādē un 
nodrošināšanā iesaistītajām personām. 

5.2.3. Izglītojamo līdzdalība apmācības pārskatīšanā 

Izglītojamo viedoklis ir ļoti svarīgs, veicot plašāku sistemātisku apmācības pārskatīšanu, 
piemēram, periodisku pārskatīšanu, kurā mēra apmācības ietekmi attiecībā uz tās mērķi 
saistībā ar Aģentūras pilnvaru īstenošanu. 

5.2.4. Izglītojamie ar īpašām vajadzībām 

EUAA mērķis ir nodrošināt iekļaujošu mācību un vērtēšanas vidi. Tāpēc Aģentūra cenšas 
nodrošināt saprātīgus pielāgojumus, lai izglītojamie ar īpašām vajadzībām varētu piedalīties 
visās apmācības un vērtēšanas aktivitātēs. 

Izglītojamo konkrētās vajadzības jāpaziņo EUAA reģistrācijas laikā vai pēc iespējas ātrāk 
gadījumos, kad tāda nepieciešamība radusies mācību sesijas laikā. 

5.2.5. Sūdzības par apmācību 

EUAA tiecas nodrošināt apmācību, kas vienmēr atbilst tās kvalitātes nodrošināšanas 
standartiem, taču atzīst, ka dažkārt var rasties problēmas. Tāpēc izglītojamie var iesniegt 
sūdzības, paužot būtisku vai pamatotu neapmierinātību par jebkādiem aspektiem saistībā ar 
EUAA apmācības darbību kvalitāti, un lūgt īstenot konkrētus pasākumus, lai risinātu šo 
problēmu. 

Aģentūra nopietni attiecas pret sūdzībām par apmācību, un izglītojamie var iesniegt sūdzību 
par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar EUAA apmācības aktivitātēm, tostarp šādiem: 

• jebkura EUAA vai EUAA vārdā sniegta pakalpojuma kvalitāte vai standarts; 
• mācību aprīkojuma vai resursu kvalitāte; 
• EUAA nespēja īstenot vai veikt administratīvo procesu pēcpārbaudi, kā aprakstīts šajā 

dokumentā; 
• EUAA apmācības dalībnieku rīcības kodeksa pārkāpumi. 

lai panāktu ātrāku risinājumu, izglītojamajiem vispirms ir jāvēršas ar jautājumiem un bažām pie 
pasniedzēja/instruktora. 

Ja izglītojamais nav apmierināts ar rezultātu vai ja kāda iemesla dēļ izglītojamais nevēlas 
apspriest šo jautājumu ar pasniedzēju vai instruktoru, izglītojamais var iesniegt oficiālu sūdzību 
par apmācību TPDC, sīki izklāstot sūdzības būtību un pieprasīto darbību problēmas 
risināšanai. 



APMĀCĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS IETVARSTRUKTŪRA 

31 
 

Aģentūra izskata sūdzības saskaņā ar TPDC noteikto procedūru sūdzību par apmācību 
izskatīšanai un cenšas tās savlaicīgi atrisināt tā, lai visas iesaistītās personas būtu 
apmierinātas. 

5.2.6. Uzvedības standarti 

EUAA ir apņēmusies nodrošināt, ka visas tās apmācības aktivitātēs iesaistītās personas ievēro 
visaugstākos uzvedības standartus neatkarīgi no tā, vai tie ir darbinieki, satura eksperti, 
konsultatīvo grupu locekļi, valstu pasniedzēji vai izglītojamie, kas piedalās EUAA apmācībā. Jo 
īpaši mācību videi ir jābūt drošai, iekļaujošai un cieņas pilnai telpai, kurā nenotiek uzmākšanās 
vai diskriminācija, un apmācības materiālos ir jāatspoguļo pamattiesību principi un tiem ir jābūt 
dzimumsensitīviem. 

Šā iemesla dēļ visām personām, kuras piedalās EUAA apmācības pasākumos, ir jāievēro 
TPDC izstrādātais dalībnieku rīcības kodekss. 

Ņemot vērā EUAA apmācības nodrošināšanas metodiku pasniedzējiem, kuri nodrošina EUAA 
apmācību savās attiecīgajās organizācijās, uz pasniedzējiem un izglītojamajiem visā 
apmācības procesā var attiekties arī viņu organizācijas uzvedības standarti.   
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6. Apmācības novērtēšana 

Vērtēšana ir jebkura apmācības un mācību procesa svarīga sastāvdaļa. Labi izstrādātas 
vērtēšanas darbības ļauj izglītojamajiem parādīt, ka viņi ir sasnieguši paredzētos mācīšanās 
rezultātus. EUAA īsteno precīzu un uzticamu vērtēšanu kā būtisku uzticamas sertifikācijas un 
akreditācijas sistēmas elementu. Izglītojamo, kuri piedalās EUAA apmācības un mācību 
aktivitātēs, novērtējums ir izstrādāts tā, lai tas būtu taisnīgs, stingrs, pārredzams un ētisks. 

6.1. Lēmums par novērtējuma veikšanu 
Visiem apmācības moduļiem ir paredzētas novērtējuma darbības. Lēmums par novērtējuma 
veikšanu valsts kontekstā paliek attiecīgās dalībvalsts ziņā. Izglītojamajiem var ļaut pašiem 
pieņemt lēmumu par to, vai viņi piedalās novērtējuma darbībās, taču reģistrācijas laikā viņi tiek 
informēti, ka nevarēs saņemt sekmes apliecinošu sertifikātu bez novērtējuma pārbaudes. 
Šādos gadījumos par lēmumu attiecībā uz dalību novērtējumā ir jāinformē sākumā, lai būtu 
pieejami vērtēšanas resursi. 

6.2. Novērtējuma procedūras 
Katra individuālā novērtējuma veikšanas procedūras ir sīki aprakstītas katra moduļa 
novērtēšanas instrukcijās. Ja izglītojamie ir reģistrējušies mācību programmā, novērtējuma 
grafikā ir norādīts, kad tiks veikts novērtējums. Šī informācija ir pieejama visiem 
izglītojamajiem, reģistrējoties programmā vai modulī. Izglītojamajiem tiek sniegta informācija 
par novērtējuma veidu, novērtējuma ilgumu un laiku un novērtējuma grafiku, tai skaitā 
apmācības novērtējuma iespējām. Izglītojamajiem tiek nodrošināti arī novērtēšanas kritēriji, 
ļaujot pilnībā apzināties, kas tiek sagaidīts sekmīgai moduļa pabeigšanai. Ja tiek veiktas 
izmaiņas novērtējuma grafikā, izglītojamie tiek informēti pēc iespējas agrāk. 

Visus rakstiskos novērtējuma darbus vienmēr iesniedz vai veic elektroniski. Praktiskie 
novērtējuma darbi notiek piemērotā norises vietā vai novērtēšanas centrā. Praktiskos 
novērtējuma darbus var veikt arī ar elektronisko konferenču tehnoloģiju palīdzību, ja tas 
nenostāda izglītojamo neizdevīgā stāvoklī. 

Apmācības un profesionālās attīstības centra izstrādātajos novērtēšanas noteikumos ir sīkāk 
noteikts, kādā veidā tiek veikts novērtējums darbs un jo īpaši drošības pasākumi, kas 
ieviešami, lai nodrošinātu vērtēšanas procedūras integritāti, tostarp novērtējuma uzdevumu 
banku drošības uzturēšanas pasākumi. 

6.3. Vērtētāji un novērtēšanas standarti 
Vērtētājiem ir pieredze attiecīgajā jomā, un viņi ir sekmīgi pabeiguši EUAA vērtētāju apmācību. 

Aģentūra īsteno virkni pasākumu, lai nodrošinātu novērtēšanas standartus: 



APMĀCĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS IETVARSTRUKTŪRA 

33 
 

• rezultātu novērtēšanā tiek izmantoti skaidri vērtēšanas kritēriji, kas ir pieejami pirms 
katra moduļa pasniegšanas. Visi vērtētāji ir pilnībā iepazinušies ar saturu, novērtējuma 
uzdevumiem un atzīmju rubrikām; 

• novērtējuma uzdevumi ir izstrādāti tā, lai izglītojamie varētu pierādīt minimālo 
mācīšanās rezultātu sasniegšanu un, ja iespējams, iespēju apliecināt, ka mācīšanās 
rezultātu minimālie standarti ir pārsniegti; 

• Kritiskās mācības, kas tiek uzskatītas par kritiski svarīgām profesionālo uzdevumu 
izpildei, var tikt novērtētas ar ieskaitīts/neieskaitīts, vai arī visa pārbaudījuma 
nokārtošanai nepieciešams vērtējums ieskaitīts. Šādā gadījumā izglītojamie tiks 
informēti, uzsākot apmācību; 

• visas atzīmes ir provizoriskas līdz verifikācijas procesa pabeigšanai. 

6.4. Sekmju pārbaude 
EUAA ievieš iekšējo kontroli piešķirto sekmju pārbaudei. Tas ietver visu to izglītojamo atzīmju 
piešķiršanas pārskatīšanu, kuriem piešķirts izcils vai nesekmīgs vērtējums, kā arī daļas no 
novērtējumiem, kuri ir ieskaitīti. Verificētājs arī novērtē izglītojamo atzīmju piešķiršanu attiecībā 
pret moduļa statistikas normām un identificē jebkādas iespējamās novirzes vai problēmas. 
Sekmju pārbaude tiek veikta anonimizēti. 

Ja vērtētājam un verificētājam ir domstarpības par kāda izglītojamā vērtējumu, viņi apspriež šo 
jautājumu, lai panāktu vienošanos par atzīmi. Ja netiek panākta vienošanās, izglītojamajam 
tiek piešķirta augstākā atzīme. 

Ja problēma ir saistīta ar vairāk nekā viena izglītojamā atzīmēm, to apspriež sākotnējais(-ie) 
vērtētājs(-i), verificētājs(-i), pasniedzējs(-i) un apmācības nodrošināšanas kontaktpunkts, kurš 
var arī uzaicināt QAAS pārstāvi, apmācības VKP vai citas personas piedalīties sanāksmē. 
Sanāksmē tiek noskaidrots problēmas raksturs, tās ietekme un jebkāda īstermiņa vai 
ilgtermiņa iejaukšanās, lai novērstu problēmas atkārtošanos. 

Jebkādi secinājumi, kas izdarīti pārbaudes procesa rezultātā, tiek apkopoti ziņojumā, ko 
izskata TQAAG. 

6.5. Novērtēšanas rezultāti 
Vērtētāja(-u)/verificētāja(-u) veiktās vērtēšanas rezultāti izglītojamajam ir pieejami. Pēc 
pieprasījuma un pilnībā ievērojot piemērojamos datu aizsardzības noteikumus, vērtējumus var 
arī kopīgot ar pasniedzēju(-iem) un apmācības VKP. 

6.6. Atkārtots novērtējums 
Ja izglītojamais neiztur novērtējumu, viņam ir tiesības uz vienu atkārtotu vērtēšanas iespēju. 
Izglītojamajam tiek sniegtas atsauksmes saite saistībā ar nesekmīgo novērtējumu. Atkārtots 
novērtējums notiek pēc iespējas agrāk, vienlaikus nodrošinot, ka izglītojamajam ir pietiekami 
daudz laika, lai atrisinātu savas mācīšanās attīstības vajadzības. 



 

EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 
 

34 
 

Vērtējums “neieskaitīts” tiek piešķirts izglītojamajiem, kuri neierodas vai neiesniedz 
novērtējuma darbu saskaņā ar iesniegšanas grafiku, ja vien viņiem nav piešķirts pagarinājums 
vai pieņemti atbildību mīkstinoši apstākļi. 

Atkārtots novērtējums ir iespējams tikai tiem izglītojamajiem, kuri nav nokārtojuši novērtējuma 
darbu. Atkārtots novērtējums, lai uzlabotu piešķirto atzīmi, nav atļauts. 

Ja izglītojamais neiztur atkārtoto novērtējumu, pirmajā gadā pēc nesekmīgā vērtējuma 
izglītojamajam ir atkārtoti jāreģistrējas modulim un jāatkārto mācības pirms jebkādiem 
turpmākiem novērtējuma mēģinājumiem. 

6.7. Izstāšanās no novērtējuma 
Ja izglītojamais reģistrācijas laikā ir norādījis, ka plāno piedalīties novērtējuma pārbaudījumā 
(skatīt 6.1. iedaļu) un pēc tam nolemj tajā nepiedalīties, par šo lēmumu (kvalitātes 
nodrošināšanas nolūkos) jāpaziņo iepriekš noteiktā laika periodā. Ja izglītojamais oficiāli 
neizstājas no novērtējuma darba un pēc tam nepiedalās, izglītojamajam tiek piešķirts 
vērtējums “neieskaitīts”, ja vien izglītojamais saskaņā ar šā dokumenta 6.9. iedaļu nav 
informējis par atbildību mīkstinošiem vai mazinošiem apstākļiem, kurus EUAA ir pienācīgi 
akceptējusi. 

6.8. Apmācības novērtējuma pārsūdzēšana 
Aģentūra ievieš procesu, kurā izglītojamie var pārsūdzēt novērtējuma rezultātus gadījumos, 
kad: 

• novērtēšanas procedūrā ir pieļauts būtisks pārkāpums, kas nostādījis izglītojamo 
neizdevīgā situācijā; 

• novērtējuma uzdevumā ir pieļauts būtisks pārkāpums. 

Jāpiebilst, ka nepiekrišana piešķirtajai atzīmei nav uzskatāma par pietiekamu pārsūdzības 
pamatu. 

Pārsūdzības tiek izskatītas TPDC noteiktajā kārtībā. Ja pārsūdzība tiek apmierināta, lēmumā 
tiek norādīti visi veicamie korektīvie pasākumi. Attiecīgā gadījumā tiek atjaunināts ieraksts par 
izglītojamo. 

Kvalitātes nodrošināšanas un uzraudzības nolūkos tiek vesta visu pārsūdzības procedūru 
uzskaite. 



APMĀCĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS IETVARSTRUKTŪRA 

35 
 

6.9. Atbildību mīkstinoši un mazinoši apstākļi 
Par atbildību mīkstinošiem vai mazinošiem apstākļiem (13), kas ietekmē izglītojamā 
apmeklējumu vai sniegumu novērtējuma uzdevumu izpildē, ir jāpaziņo, cik drīz vien iespējams 
un pirms oficiālā novērtējuma vai iesniegšanas termiņa. Vajadzības gadījumā jāiesniedz 
neatkarīgi apliecinoši dokumentāri pierādījumi. 

Ja apstākļu raksturs neļauj informēt pirms novērtējuma, paziņojums būtu jāsniedz pēc iespējas 
ātrāk, pamatojot novēloto iesniegšanu. 

Iesniegšanas termiņu pielāgošana, novērtējuma atlikšana vai papildu atbalsts tiek pieņemts, ja 
iespējams, ar nosacījumu, ka šāds atbalsts izglītojamajam nesniedz nepamatotas 
priekšrocības. 

6.10. Iesniegšana pēc termiņa un termiņa pagarināšana 
Ja izglītojamais atbildību mīkstinošu apstākļu dēļ nevar iesniegt rakstiskus novērtējuma darbus 
noteiktajā termiņā, izglītojamajam jāpieprasa pagarinājums un jāiesniedz pamatojuma 
dokumenti.  Ja pieprasījums tiek pieņemts, tiek piešķirts pagarinājums. 

Ja pamatotu pieteikumu par iesniegšanu pēc termiņa vai termiņa pagarināšanu nevar iekļaut 
vērtēšanas un pārbaudes grafikā, novērtējumu atliek uz nākamo pieejamo novērtējuma laiku, 
nepiemērojot sodu. 

6.11. Akadēmiskā uzvedība un plaģiāts 
Aģentūra uzskata, ka akadēmisks pārkāpums ir nopietns ētikas un profesionālo standartu 
pārkāpums.  Izglītojamajiem var pieprasīt elektroniski parakstīt deklarāciju par visu rakstisko 
novērtējuma darbu iesniegšanu, apliecinot, ka iesniegtais ir viņu pašu darbs. 

Gadījumi, kad ir aizdomas par akadēmisku pārkāpumu, tiek izskatīti saskaņā ar TPDC 
pieņemtajām akadēmiskā pārkāpuma procedūrām. 

 
(13) Par atbildību mīkstinošiem vai mazinošiem apstākļiem tiek definēti notikumi vai situācijas, kuras izglītojamais 

nespēj kontrolēt un kas nelabvēlīgi ietekmē apmeklējumu vai sniegumu novērtējuma pārbaudījumā. Piemēram, 
bet ne tikai, veselības stāvoklis, personīgi apstākļi, nelaimes gadījums vai starpgadījums. 
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7. Izglītojamo uzņemšana, progress, 
atzīšana un sertifikācija 

7.1. Piekļuve EUAA apmācībai 
EUAA izstrādā un atbalsta apmācības nodrošināšanu saskaņā ar tās apmācības pilnvarojumu, 
kā noteikts EUAA regulā. Tāpēc galvenā EUAA apmācības mērķa grupa ir ES dalībvalstu un 
asociēto valstu patvēruma un uzņemšanas amatpersonas. Atsevišķiem sabiedrības locekļiem 
nav iespēju reģistrēties EUAA apmācībai. 

TPDC var paplašināt piekļuvi EUAA apmācībai citām ieinteresētajām personām, kā paredzēts 
EUAA regulā un darba vienošanās, kas pieņemtas, pamatojoties uz minēto regulu. 

7.2. Reģistrācija 
Reģistrācija EUAA apmācībai notiek elektroniski. 

Sākotnēji piekļūstot EUAA LMS, izglītojamajiem ir jāaizpilda savs izglītojamā profils. 

Tiek izveidots individuāls izglītojamā ieraksts katra izglītojamā mācīšanās veidu pārvaldīšanai. 
Visi izglītojamo ieraksti tiek pārvaldīti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem personas 
datu aizsardzības jomā un kā norādīts attiecīgajos privātuma paziņojumos. 

Reģistrējoties programmā, izglītojamie tiek automātiski atbrīvoti no to apmācības moduļu 
apguves, kurus viņi iepriekš ir nokārtojuši un kuri ietilpst attiecīgajā programmā. Tomēr 
izglītojamajiem būs pieejami šo moduļu mācību materiāli, lai vajadzības gadījumā atsvaidzinātu 
zināšanas. 

Pēc reģistrēšanās programmā izglītojamie var pieteikties iepriekšējās mācīšanās atzīšanai 
(RPL) par jebkuru attiecīgo moduli saskaņā ar 7.5. iedaļu. 

Reģistrējoties katrā programmā, izglītojamajiem ir jānorāda nodoms piedalīties vai 
nepiedalīties oficiālajā mācību novērtēšanā (14). 

7.3. Iestāšanās prasības un uzņemšana 
Minimālās iestāšanās prasības ir noteiktas katra moduļa un programmas projektā un 
publicētas programmu aprakstos. 

Ja apmācības VKP pieprasa elastīga mācīšanās veida nodrošināšanu, saskaņā ar 4.2. iedaļā 
noteiktajām procedūrām, apmācības VKP pārbaudīs, vai katrs dalībnieks atbilst minimālajām 

 
(14) Kā norādīts 6.1. iedaļā, dalība novērtējumā nav obligāta visiem izglītojamajiem. Lēmumu piedalīties vai 

nepiedalīties var pieņemt apmācības VKP visu izglītojamo vārdā, vai dažos gadījumos apmācības VKP lēmumu 
var piedāvāt atsevišķiem izglītojamajiem. 
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uzņemšanas prasībām. Ja programmu vai elastīgo mācīšanās veidu organizē tieši Aģentūra, 
TPPS pārbaudīs, vai visi izglītojamie atbilst uzņemšanas prasībām. 

Ja par izglītojamo jau ir izveidots izglītojamā ieraksts, iestāšanās prasības programmās, elastīgi 
mācību veidi un moduļi tiks automātiski pārbaudīti, salīdzinot ar izglītojamā ierakstu, kurā 
iekļauta apmācības vēsture. 

7.4. Uz izglītojamo vērstas mācības 
Sākotnēji iesaistoties EUAA apmācībā, izglītojamie var piedalīties īsā ievadlekcijā, kurā tiks 
sniegta visa informācija un kontaktpunkti, kas nepieciešami, lai pilnībā iesaistītos mācību 
veidos, tostarp informācija par izglītojamajiem pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem. 

7.5. Iepriekšējās mācīšanās atzīšana (RPL) 
EUAA atzīst, ka mācīšanās notiek dažādos veidos, un ievieš mehānismus, lai oficiāli atzītu 
mācīšanos, kas nav apstiprināta ar piešķirtu kvalifikāciju, kuru atzīst valsts kvalitātes 
nodrošināšanas iestāde. 

Ja izglītojamais apgalvo, ka ir sasniedzis paredzētos EUAA moduļa mācīšanās rezultātus, 
izmantojot ikdienējo (15) vai neformālo mācīšanos (16), viņš var pieteikties šīs mācīšanās 
atzīšanai. 

Pieteikumi RPL tiek iesniegti tiešsaistē, ievērojot 7.2. iedaļā aprakstīto reģistrācijas procesu, 
norādot prasības pamatojumu. 

7.5.1. Atbrīvojums no programmas daļām 

Ja izglītojamais var pierādīt, ka ir sasniedzis vai pārspējis minimālos noteiktos mācīšanās 
rezultātus modulī vai moduļos, kas ietilpst EUAA programmā, izglītojamais tiks atbrīvots no 
dalības šajos moduļos. Lai pieprasītu atbrīvojumu, izglītojamajam ir jāiesniedz pierādījumi 
akadēmisko sekmju izraksta un diploma pielikuma veidā vai citi dokumentāri pierādījumi, kas 
apliecina sasniegtos mācību rezultātus, kā arī akreditējušo/validējušo iestādi. Šos 
dokumentāros pierādījumus izskata TPPS, kas var konsultēties ar QAAS, lai noteiktu to 
pielīdzināmību. Izņēmuma kārtā izglītojamais var pieprasīt ne vairāk kā 20 procentus no EUAA 
kvalifikācijas kredītpunktiem. 

 
(15) Mācīšanās, kas izriet no ikdienas darbībām saistībā ar darbu, ģimeni vai atpūtu (vai mācīšanās no pieredzes) – 

mācīšanās ir neapzināta. 
(16) Mācīšanās, kas ir iestrādāta plānotajās aktivitātēs, kas nav tieši apzīmētas kā mācīšanās, bet satur svarīgu 

mācīšanās elementu – mācīšanās ir apzināta. 
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7.6. Atzīšana un sertifikācija 

7.6.1. Dalība apmācībā bez novērtējuma 

Ja izglītojamais ir piedalījies apmācībā bez novērtējuma, viņa izglītojamā ierakstā norāda, ka 
apmācība bija mācīšanās bez novērtējuma, un norāda pabeigto apmācības apjomu 
procentuāli. 

7.6.2. Mācību apliecība 

Ja izglītojamais, sekmīgi nokārtojot atbilstošos novērtējuma darbus, apliecina, ka ir sasniegti 
moduļa vai programmas mācīšanās rezultāti, izglītojamajam tiek izsniegta apliecība. 

Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas izglītojamajiem tiek izsniegts apliecības pielikums, 
kurā norādīti programmas mācīšanās rezultāti, ENKI mācību līmenis, profesiju standarti, 
atsevišķie moduļi, no kuriem programma sastāvēja, katram modulim piešķirtais vērtējums un 
attiecīgā gadījumā EUAA mācību kredītpunktu skaits. 

7.6.3. Apliecību aizstāšana 

Gadījumā, ja izglītojamajam vairs nav piekļuves EUAA LMS, viņš var sazināties ar apmācības 
VKP vai TPDC, kas izsniegs apliecības kopiju. 

7.6.4. Kvalifikācijas piešķiršana 

Aģentūra strādā, lai izveidotu sadarbību ar akreditācijas iestādi un varētu piešķirt kvalifikācijas. 
Vienojoties ar attiecīgo iestādi, šis politikas dokuments tiks atjaunināts, lai atspoguļotu 
sertifikācijas prasības. 
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8. Apmācības personāls 

EUAA pasniedzējiem ir izšķiroša nozīme, veidojot dalībvalstu spēju īstenot KEPS, apmācot 
valstu patvēruma un uzņemšanas amatpersonas. Tāpēc Aģentūra ir apņēmusies ar visiem 
piemērotajiem līdzekļiem atbalstīt pasniedzējus to uzdevumu izpildē. 

EUAA uztur apmācības rezervi ar ekspertiem, kuru uzdevums ir nodrošināt apmācības sesijas, 
veicināt mācīšanos tiešsaistē, novērtēt un pārbaudīt mācību novērtējuma darbus un periodiski 
sniegt ieguldījumu apmācības materiālu izstrādē un pārskatīšanā. Kā savas jomas eksperti 
pasniedzēji tiek pievienoti apmācības rezervei pēc tam, kad ir pabeigtas nepieciešamās 
pasniedzēju apmācības. 

8.1. Izlase no EUAA apmācības rezerves 
Pasniedzēji tiek atlasīti no apmācības rezerves apmācības nodrošināšanai EUAA vārdā 
rotācijas kārtībā, atkarībā no pieejamības, viņu kompetences jomas un iepriekšējiem 
apmierinošiem rezultātiem, lai nodrošinātu pārredzamību un taisnīgu attieksmi attiecībā uz 
visiem pasniedzējiem rezervē. 

8.2. Noteikumi pasniedzējiem no apmācības rezerves 
Uz pasniedzējiem attiecas attiecīgās apmācības rezerves darba uzdevuma daļas, kurās ir 
noteikti pasniedzēju konkrētie uzdevumi un pienākumi, kā arī kritēriji iekļaušanai rezervē. 

8.3. Atsauksmes un atbalsts visiem pasniedzējiem 
Visiem pasniedzējiem, kas nodrošina EUAA moduļus, tiek sniegts nepārtraukts apmācības 
nodrošināšanas kontaktpunkta atbalsts ar pieredzi konkrētajā apmācības jomā. 

Visiem pasniedzējiem un instruktoriem ir jāaizpilda atsauksmju veidlapas par viņu nodrošināto 
apmācību. 

8.4. Pasniedzēju sniegums 
Izglītojamo atsauksmes, novērtēšanas procedūras un sūdzību iesniegšanas procedūra tiek 
izmantota pastāvīgajā pasniedzēju snieguma uzraudzībā. Ja pastāv konsekventi 
neapmierinošas pasniedzēja darbības rādītāji, to, pirmkārt, risina valsts biroja koordinators un 
apmācības VKP, kas apspriež šo problēmu ar pasniedzēju un plāno rīcību, lai to novērstu. 
Pasniedzējam var tikt piedāvāts atbalsts kā papildu apmācības vai pasniedzēja-instruktora 
sesija, lai konsultētu pasniedzēju par viņa snieguma uzlabošanas iespējām. Pasniedzēji netiks 
izvēlēti EUAA apmācības nodrošināšanai, kamēr problēma nebūs apmierinoši atrisināta, 
izņemot gadījumus, kad šāda apmācība ir daļa no risināšanas plāna. 
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Ja problēmas nav iespējams atrisināt un tās negatīvi ietekmē atbilstību kvalitātes standartiem, 
pasniedzēju var izslēgt no rezerves un/vai apmācības nodrošināšanas. Lēmumu par 
pasniedzēja izslēgšanu no EUAA apmācības rezerves pieņem komisija trīs atbilstoši kvalificētu 
personu sastāvā, kuras ieceļ TPDC vadītājs, tostarp TLMU vadītājs. Šā procesa laikā 
attiecīgajam pasniedzējam tiek dota iespēja iesniegt jebkādus novērojumus. Pasniedzējam 
tiek dota arī iespēja pārsūdzēt lēmumu par izslēgšanu no apmācības rezerves neatkarīgai 
pārsūdzību komisijai. 

8.5. Pasniedzēju profesionālā attīstība 
Aģentūra mudina visus pasniedzējus un ekspertus piedalīties EUAA profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšanas (CPD) pasākumos, kas var būt pastāvīga tīmekļsemināru sērija, 
aplādes, lekcijas un video, kas ir paredzēti profesionāļiem patvēruma un uzņemšanas jomā. 
CPD sesijas var arī aptvert jautājumus, kas saistīti ar novērtējumu konsekvenci un atsauksmju 
sniegšanu izglītojamajiem. 

Visi pasniedzēji tiek informēti par EUAA moduļu un programmu atjauninājumiem un 
uzlabojumiem. Ja tiesību aktu vai procedūru izmaiņu rezultātā tiek veikti būtiski uzlabojumi, 
moduļa pasniedzēji tiks uzaicināti pārskatīt jauno materiālu un var tikt uzaicināti uz 
pasniedzēju tīkla sanāksmi, lai apspriestu uzlabotajos materiālos ietvertās tēmas. 

EUAA vismaz reizi gadā organizē pasniedzēju un ekspertu konferenci, lai nodrošinātu forumu 
pieredzes un labas prakses apmaiņai un jaunāko tendenču un problēmu apspriešanai EUAA 
apmācības pasākumos. Konferences noslēgumā tiek sastādīts ziņojums, kas tiek iesniegts 
Apmācības un profesionālās attīstības centra vadībai un TQAAG. 
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9. Mācību resursi un izglītojamo atbalsts 

Aģentūras kā ES struktūras budžetu galvenokārt veido publiskie līdzekļi, kas piešķirti no ES 
budžeta, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus. Šīs misijas būtiska sastāvdaļa ir apmācības par 
patvēruma un uzņemšanas jautājumiem nodrošināšana. Tāpēc EUAA budžetā ir iedalīti 
ievērojami cilvēkresursi un finanšu resursi apmācības pasākumu īstenošanai saskaņā ar tās 
pilnvarām. Aģentūras centienos nodrošināt tās apmācības nepieciešamo kvalitāti būtiska šo 
resursu daļa tiek tērēta mācību resursu un izglītojamo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai. 

EUAA iekšējā organizācijā ir centrs, kas pilnībā veltīts apmācības pasākumiem (sk. 2. iedaļu). 
Centrs plāno, piešķir un izmanto apmācības resursus tā, lai tiktu ņemtas vērā valsts pārvaldes 
iestāžu un izglītojamo vajadzības, vienlaikus optimāli izmantojot šos resursus. 

9.1. Mācību resursi 
EUAA LMS nodrošina centrālo vienību mācību resursiem un mācīšanas un mācīšanās 
infrastruktūrai. Katram modulim ir materiāli, kas izglītojamajiem ir pieejami gan apmācības 
laikā, gan pēc tā pabeigšanas. Tā kā Aģentūra centralizēti administrē LMS, visiem 
izglītojamajiem ir vienāda pieeja atbalstam, informācijai un mācību materiāliem. 

EUAA var organizēt savu apmācības materiālu tulkošanu ES+ valstu valodās, kā arī to trešo 
valstu valodās, kuru administrācijām aģentūra nodrošina apmācības tehniskās palīdzības 
ietvaros, lai ņemtu vērā EUAA izglītojamo dažādos valodu profilus (skatīt 3.5. iedaļu) (17). 

Apmācība klātienē tiek veikta mācību procesam piemērotā vidē. Operatīvās apmācības 
gadījumā, kur mācību vide dažkārt var būt sarežģīta, mācību metodes tiek pielāgotas, lai 
kompensētu un uzturētu kvalitātes standartus. 

Atsauksmes par mācību resursiem, mācību vidi un mācību atbalstu tiek vāktas gan no 
izglītojamajiem, gan no pasniedzējiem (skatīt 5.3.2. un 8.3. iedaļu) un analizētas, lai veiktu 
nepieciešamās darbības pārskatīšanas procesa ietvaros. 

9.2. Izglītojamo atbalsts 
Izglītojamie saņem pastāvīgu pasniedzēja vai instruktora atbalstu visā mācību procesā. Moduļi 
un novērtējuma uzdevumi ir izstrādāti, lai sniegtu iespēju izglītojamajiem saņemt apmācības 
atsauksmi no pasniedzējiem un instruktoriem. 

EUAA iegulda resursus, lai nodrošinātu apmācības materiālu un infrastruktūras pieejamību 
izglītojamiem ar īpašām vajadzībām un veic pamatotus pielāgojumus šādiem izglītojamiem 
novērtēšanas procedūras un uzdevumu izpildes laikā (sk. 5.3.4. iedaļu). 

 
(17) Lēmums par apmācības materiālu tulkošanu tiek pieņemts, pamatojoties uz EUAA tulkošanas darba uzdevumu 

un centra darba kārtību tulkošanas jomā. 
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Ņemot vērā LMS nozīmīgo lomu apmācības nodrošināšanā un visu apmācības aktivitāšu 
pārvaldībā, Aģentūra nodrošina arī LMS palīdzības dienestu, lai palīdzētu izglītojamajiem un 
pasniedzējiem, ja platformas lietošanas laikā rodas grūtības.   
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10. Informācijas pārvaldība 

10.1. Informācijas vākšana 
Informācija un dati, gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, tiek vākti saistībā ar šādām darbībām: 

• apmācības īstenošana: programmas, moduļi, izglītojamo skaits, izglītojamo progress, 
izstāšanās, sūdzības par apmācību, atbalsta pakalpojumi; 

• izglītojamo profili: organizācija, kvalifikācija un iepriekšējā mācīšanās, pieredze, loma, 
darba uzdevumi un pienākumi; 

• novērtēšanas aktivitātes: atzīmju piešķiršana, atkārtota vērtēšana, pārsūdzēšana; 
• atsauksmes: no izglītojamajiem un pasniedzējiem. 

Informācija tiek vākta galvenokārt, izmantojot atbilstošus elektroniskos līdzekļus, un to analizē 
TLRAS. TPDC vadītājs un struktūrvienību un nozaru vadītāji pastāvīgi uzrauga tendences, un 
tiek veikti pasākumi, lai risinātu jebkādas radušās problēmas. Izglītojamo un pasniedzēju 
sniegtās atsauksmes un ieteikumi tiek ņemti vērā, pastāvīgi pilnveidojot apmācības. 

Apkopotā informācija tiek izmantota tādiem mērķiem kā ziņojumu sagatavošana par jaunu 
apmācības moduļu projektēšanu un izstrādi, ziņojumi par esošās apmācības atjaunināšanu un 
uzlabošanu, ziņojumi no pasniedzēju tīkla sanāksmēm un pasniedzēju un ekspertu 
konferencēm, TQAAG ziņojumi un ikgadējie ziņojumi par apmācību. 

10.2. Konfidencialitāte 
Informācija, kas attiecas uz personām, tostarp pasniedzējiem un izglītojamiem, piemēram, 
profili, novērtējumu informācija, sūdzības par apmācību un novērtējumu pārsūdzības, ir stingri 
konfidenciāla, un piekļuve šādai informācijai ir tikai personām, kam piekļuve ir nepieciešama 
to uzdevumu veikšanai. 

Iepriekš minētais noteikums neskar drošības principus, kas ietverti Komisijas 2015. gada 
31. marta Lēmumā (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas 
informācijas aizsardzībai (18), kā arī citus piemērojamos ar drošību saistītos noteikumus (19) (20). 

10.2.1. Personas datu aizsardzība 

EUAA ir pilnībā apņēmusies aizsargāt tiesības uz privātumu. Personas dati tiek apstrādāti 
atbilstīgi piemērojamajiem datu apstrādes noteikumiem un jo īpaši saskaņā ar 

 
(18) OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.; piemēro EUAA saskaņā ar EUAA regulas 65. panta 1. punktu. 
(19) Cita starpā (bet ne tikai) 1. pielikums Valdes 2011. gada 20. septembra Lēmumam Nr. 6, ar ko nosaka praktiskos 

pasākumus attiecībā uz publisku piekļuvi Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) dokumentiem. 
(20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu 
brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Regula (EK) Nr. 45/2001 un Lēmums Nr. 1247/2002/EK, (OV L 295, 21.11.2018., 
39. lpp.). 
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Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. 

EUAA uztur centrālo datu apstrādes ierakstu reģistru, kas satur vispārīgu informāciju par tās 
datu apstrādes darbībām, tostarp apmācības jomā. Privātuma paziņojumi tiek sniegti par katru 
datu apstrādes darbību un jo īpaši par katru centra personas datu apstrādē izmantoto IT rīku 
(skatīt EUAA tīmekļa vietni). Personas datu apstrādes ierakstos un privātuma paziņojumos 
sniegta informācija par apstrādes mērķiem, savākto datu kategorijām, to saņēmēju 
kategorijām, kuriem personas dati tiek izpausti, jebkādu personas datu pārsūtīšanu uz trešo 
valsti vai starptautisku organizāciju un atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, saglabāšanas 
termiņiem, kā arī tehniskiem un organizatoriskiem datu aizsardzības drošības pasākumiem. 

Datu subjekti var vērsties ar jebkuru jautājumu vai sūdzību par savu personas datu apstrādi 
pie EUAA datu aizsardzības speciālista, kā arī pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja. 
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11. Publiski pieejamā informācija 

Kā ES publiska struktūra EUAA ir apņēmusies ievērot pārredzamības un pārskatatbildības 
principus. Precīza, uzticama un atjaunināta, konsekventi pasniegta informācija ļauj visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām izdarīt apzinātu izvēli par savu iesaistīšanos EUAA 
apmācības pasākumos. Šā iemesla dēļ Aģentūra regulāri publicē un dara pieejamu plašākai 
sabiedrībai informāciju par visām savām darbībām apmācības jomā. Šī informācija attiecas uz 
tās apmācības katalogu, politiku un procedūrām, ar ko reglamentē apmācības pasākumus, 
atbalsta pakalpojumiem, kas pieejami izglītojamajiem un pasniedzējiem, kā arī galvenajiem 
datiem par darbības rādītājiem. 

Nosakot informācijas veidu un laiku, kā arī tās sniegšanai izmantoto līdzekli, tiek ņemta vērā 
paredzētā mērķauditorija (piemēram, potenciālie, esošie vai bijušie izglītojamie, pasniedzēji, 
ieinteresētās personas vai plašāka sabiedrība). Tie ietver, bet ne tikai, EUAA tīmekļa vietni, 
informatīvos izdevumus un citas publikācijas, kā arī sociālos medijus. 

EUAA apmācība nav pieejama atsevišķiem plašākas sabiedrības locekļiem, jo tā galvenokārt ir 
paredzēta patvēruma un uzņemšanas amatpersonām valstu administrācijās. Šā iemesla dēļ 
Aģentūra paļaujas uz valstu administrācijām un jo īpaši apmācības VKP, kas tālāk izplata 
jebkādu būtisku informāciju par tās apmācības pasākumiem patvēruma un uzņemšanas 
amatpersonu vidū, izmantojot to attiecīgos saziņas kanālus. Šajā sakarā EUAA cenšas atbalstīt 
apmācības VKP un valstu administrācijas šīs funkcijas izpildē, sniedzot attiecīgo informāciju 
atbilstošā formātā, lai to izplatītu attiecīgajām ieinteresētajām personām savā ES dalībvalstī vai 
asociētajā valstī. 

Publicējot informāciju par savām apmācības aktivitātēm, EUAA iespēju robežās cenšas 
pasniegt informāciju formātā, kas ir pieejams personām ar īpašām vajadzībām, piemēram, 
personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem. 

Ikvienam Savienības pilsonim un jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kuras dzīvesvieta vai 
juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības iesniegt pieteikumu, lūdzot publisku piekļuvi 
EUAA dokumentiem (tostarp tiem, kas saistīti ar apmācības jomu), saskaņā ar 2001. gada 
30. maija Regulu Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem (21), kā arī Valdes 2011. gada 20. septembra Lēmumu Nr. 6, ar ko 
nosaka praktiskus pasākumus attiecībā uz publisku piekļuvi Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 
(EASO) dokumentiem. 

11.1. Informācija par Eiropas izglītības programmu 
patvēruma jomā 

EUAA publicē un regulāri atjaunina savu apmācības katalogu un informāciju katram modulim 
un programmai par visām iestāšanās prasībām un pieejamajām valodām, mācīšanās 
rezultātiem, mācību stratēģiju un attiecīgajām vērtēšanas procedūrām, kā arī iepriekšējās 

 
(21) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.; piemēro EUAA saskaņā ar EUAA regulas 63. panta 1. punktu. 
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mācīšanās atzīšanas iespējām. Tiek arī sniegta informācija par jebkuru kvalifikāciju saistībā ar 
programmām un to ENKI līmeni. Šī informācija ļauj potenciālajiem izglītojamajiem, kā arī citām 
ieinteresētajām personām, piemēram, apmācības VKP, noteikt, vai apmācība atbilst viņu 
vajadzībām. 

11.2. Cita informācija 
Visi dokumenti, ko pieņēmusi EUAA pārvaldes struktūra vai vadība un kuriem ir stratēģiska 
nozīme tās apmācības pasākumu pārvaldībā, tostarp šis dokuments un attiecīgās politikas 
nostādnes, vadlīnijas vai procedūras, kas pieņemtas, pamatojoties uz to, tiek publiskoti. Tas 
ļauj visām ieinteresētajām personām izprast TPDC misiju un vīziju, vērtības EUAA apmācības 
pamatā, kā arī kvalitātes standartus, ko Aģentūra ievēro. 

TPDC un tās konsultatīvās struktūras regulāri sagatavo un publicē ziņojumus par apmācības 
EUAA plānošanas vai pastāvīgās uzraudzības un periodiskās pārskatīšanas pasākumu 
ietvaros. Šajos ziņojumos ir sniegta galvenā informācija visām ieinteresētajām personām un 
plašākai sabiedrībai par galvenajiem darbības rādītājiem, tendencēm un nākotnes apmācības 
aktivitātēm. 
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12. Pastāvīga programmu uzraudzība un 
periodiska to pārskatīšana 

12.1. Pastāvīga uzraudzība 
Uzraudzības pasākumi ļauj nepārtraukti un sistemātiski vākt pierādījumus par apmācības 
ietekmi un kvalitāti. Balstoties uz pamatotiem rādītājiem, tie palīdz novērtēt apmācību un 
noformulēt ieteikumus nepārtrauktai apmācības kvalitātes uzlabošanai. 

TLRAS veic nepārtrauktu tādu nepersonisku vai anonimizētu datu analīzi, kas savākti, 
izmantojot vairākus galvenos rādītājus, un kopā ar QAAS informē centra vadību, kā arī 
konsultatīvās struktūras un citas ieinteresētās personas par centra darbību un jebkurām 
tendencēm (skatīt 2.5. un 10.1. iedaļu). Ar sektora pārraudzības darbībām nodrošina 
pierādījumu bāzi apmācības standartu konsultatīvās grupas gada ziņojumam (sk. 2.7.2. iedaļu). 

12.2. Periodiska pārskatīšana 
Pamatojoties nepersoniskiem vai anonimizētiem datiem, kas savākti, veicot pastāvīgās 
uzraudzības darbības, TLRAS regulāri novērtē apmācību un sagatavo padziļinātus ziņojumus, 
kuri jāizskata centra vadībai, apmācības VKP un citām konsultatīvajām iestādēm. 

Izvērtēšanas mērķis ir novērtēt, vai EUAA apmācība atbilst ESG 2015 standartiem 
nepieciešamajai kvalitātei. Attiecīgā analīze var ietvert tādus aspektus kā apmācības 
pasākumu mērķu sasniegšana, vai tie ir atbilduši izglītojamo un viņu organizāciju vajadzībām, 
vai mācību resursi ir izmantoti optimāli, vai tie sniedza pievienoto vērtību un vai tie bija 
saskaņoti ar citiem EUAA apmācības pasākumiem, EUAA pilnvarojumiem un KEPS principiem 
un prasībām. Tāpēc novērtējumi palīdz stratēģisku lēmumu pieņemšanā, jo īpaši attiecībā uz 
prioritāšu noteikšanu un apmācības resursu piešķiršanu. 

Novērtējumi ir iekļauti EUAA apmācības procesos un veido pēdējo apmācības plānošanas 
cikla posmu, kurā tiek konstatēti trūkumi un labā prakse, kā arī sniegti ieteikumi, kas jāievēro, 
projektējot un izstrādājot jaunus apmācības pasākumus. Lai nodrošinātu konstatējumu 
objektivitāti, novērtējumi tiek veikti, piemērojot konsekventu un stabilu metodiku visām EUAA 
apmācības darbībām. 

Vērtējumos tiek ņemti vērā dati par tādiem rādītājiem kā reģistrācijas, pabeigšanas un 
izstāšanās rādītāji, atzīmes un izglītojamo profili, kā arī izglītojamo un pasniedzēju atsauksmes 
par dažādiem apmācības aspektiem, piemēram, moduļu saturu, darba slodzi, mācību 
resursiem, mācību stratēģiju, vērtēšanas stratēģiju, kā arī izglītojamajiem un pasniedzējiem 
pieejamo atbalstu. Vērtējumos tiek ņemti vērā arī visi jautājumi, kas izvirzīti saistībā ar 
sūdzībām par apmācību. Izglītojamajiem, pasniedzējiem, konsultatīvajām struktūrām un citām 
ieinteresētajām personām tiek nodrošinātas piemērotas iespējas sniegt pienesumu 
novērtēšanā. 
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Novērtējumu rezultāti tiek izmantoti moduļu un programmu periodiskā pārskatīšanā un 
atjaunināšanā, jo īpaši moduļa vai programmas dzīves cikla ietvaros. Tā kā moduļu mācīšanās 
rezultāti ir balstīti uz ENKI noteiktiem izglītības standartiem, tie arī tiek pārskatīti ik pēc pieciem 
gadiem, lai nodrošinātu visas EUAA apmācības atbilstību paredzētajam mērķim. 
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13. Cikliska ārējā kvalitātes nodrošināšana 

EUAA ir apņēmusies ieviest stabilus procesus un procedūras, lai nodrošinātu atbilstību 
kvalitātes nodrošināšanas standartiem visās tās apmācības darbībās. Tomēr tā atzīst, ka pat 
stiprām iekšējās kvalitātes kontroles sistēmām ir nepieciešama cikliska ārēja kvalitātes 
nodrošināšana, lai tās laika gaitā joprojām būtu efektīvas un atbilstu mērķim. 

Tāpēc Aģentūra ir apņēmusies piemērot tās apmācības kvalitātes nodrošināšanas 
ietvarstruktūrai ārēju kvalitātes nodrošināšanu, kas attiecīgā gadījumā aptver tās struktūras, 
procesus, dokumentāciju un citus aspektus. Ārējo kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veic 
izvēlētā struktūra saskaņā ar piemērojamā publiskā līguma noteikumiem. TPDC vadība ņems 
vērā visus ieteikumus, un to rezultātā var tikt veikti grozījumi šajā dokumentā vai jebkurā uz tā 
pamata īstenotā procesā. 
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Izpilddirektora Lēmums Nr. 059/2022 

 
par apmācības kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru 

 
IZPILDDIREKTORS, 
 
ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 15. decembra Regulu (ES) 2021/2303 par 
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru1 (turpmāk tekstā “EUAA regula”) un jo īpaši tās 8. pantu, 
 
 
TĀ KĀ 
 

1) Valde pieņēma 2022. gada 7. marta Lēmumu Nr. 102 par EUAA apmācības un mācīšanas 
stratēģiju (turpmāk tekstā “Stratēģija”), ar ko nosaka Aģentūras darbību apmācības jomā 
vispārīgos principus un stratēģisko ievirzi. 
 

1) Stratēģijā ir izklāstīts veids, kādā EUAA regulas 8. panta 4. punktā noteiktā prasība, ka 
Aģentūras piedāvātajām apmācībai ir jābūt augstas kvalitātes, ir jāpiemēro visos apmācības 
cikla posmos. 

 
2) Iepriekšminētajā valdes lēmumā Aģentūras izpilddirektoram tika uzdots īstenot Stratēģiju un 

jo īpaši pieņemt apmācības kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru, kurā paredzēta sīki 
izstrādāta politika un procedūras, kas nepieciešamas Stratēģijas īstenošanai. 

 
3) Saskaņā ar iepriekš minēto Valdes lēmumu apmācības kvalitātes nodrošināšanas 

ietvarstruktūrai jāparedz Aģentūras apmācības saskaņošana ar Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūru2 un jānodrošina atbilstība Eiropas standartiem un pamatnostādnēm attiecībā 
uz kvalitātes nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā3, 

 
 
IR PIEŅĒMIS ŠĀDU LĒMUMU. 
 

1. pants 
Apmācības kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra 

 
Ar šo tiek pieņemta apmācības kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra, kas pievienota šim 
lēmumam. 
 

 
 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 15. decembra Regula (ES) 2021/2303 par Eiropas Savienības 
Patvēruma aģentūru un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 439/2010 (OV L 468, 30.12.2021., 1. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanu mūžizglītībai (OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp.). 

3 Eiropas standarti un pamatnostādnes attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu Eiropas Augstākās izglītības telpā 
(ESG). (2015). Briselē, Beļģijā (tīmekļa vietne: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf). 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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Winemakers Wharf 
Valleta, MRS 1917, MALTA 

 
IS-005.01-01 

2. pants 
Īstenošana 

 
1. Administratīvos apkārtrakstus vai citus aktus, kas nepieciešami apmācības kvalitātes 

nodrošināšanas ietvarstruktūras īstenošanai, var izstrādāt kā ar šo lēmumu saistītus dokumentus. 
 
2. Par apmācības un mācību pasākumiem atbildīgā Apmācības un profesionālās attīstības centra 

vadītājam ar šo tiek uzdots vadīt 1. punktā minēto dokumentu iekšējo apriti un apstiprināt ar to 
saistītos dokumentus. 

 
 

3. pants 
Stāšanās spēkā 

 
Šis lēmums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 
 
 
Valletas ostā 2022. gada 1. aprīlī 
 
 
Paraksts uz dokumenta 
 
 
Nina Gregori 
Izpilddirektore 
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