Komisijas
(apmācību jomu, izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo
pamatprasmju, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematisko
jomu un atvērto tiešsaistes kursu platformu noteikšanai, kurās nepieciešams
veikt bezdarbnieku, darba meklētāju apmācību un bezdarba riskam
pakļauto personu apmācības)
PROTOKOLS Nr. 2/2021
LĒMUMS
(pieņemts rakstiskajā procedūrā)
Komisijas locekļi:
Ingus Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretārs
Rihards Blese - Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperts
Ilze Buligina - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte
Māra Jākobsone - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
viceprezidente
Silva Jeromanova-Maura - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mazo un vidējo
uzņēmumu padomes priekšsēdētāja vietniece
Skārleta Kalniņa – Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāve, Rīgas domes Labklājības
departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas
galvenā speciāliste
Imants Lipskis - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors
Lāsma Līdaka - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta
Projektu attīstības nodaļas vadītāja (Valtera Jēkabsona vietā)
Normunds Ozols – Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists
Linda Romele - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vecākā eksperte satura jautājumos
Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Ronalds Saksons - Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta
Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Evita Simsone - Nodarbinātības valsts aģentūras direktore
Andra Šenberga - Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistra
departamenta direktore
Gunta Šmaukstele - Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāve
Jānis Šnakšis - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta
Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs
Ilze Zvīdriņa - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece
Rakstiskās saskaņošanas procedūrā izskatītie jautājumi:
Apstiprināt atvērto tiešsaistes kursu jomas tiešsaistes mācību platformās, balstoties uz
kurām tiks veikta Nodarbinātības valsts aģentūras klientu iesaiste pilotprojektā “Nākotnes
prasmju iniciatīva”.
Elektroniski izsūtīts: 13.08.2021. plkst.15:04.
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Apstiprināt atvērto tiešsaistes kursu jomas tiešsaistes mācību platformās,
balstoties uz kurām tiks veikta Nodarbinātības valsts aģentūras klientu iesaiste
pilotprojektā “Nākotnes prasmju iniciatīva”
Labklājības ministrija (LM) informē, ka, lai veicinātu cilvēkkapitāla pilnvērtīgas izmantošanas
iespējas Covid-19 radītājos apstākļos, sekmējot gan bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū
pēckrīzes periodā, gan veicinot nodarbināto personu pāreju uz labāk apmaksātām un produktīvām
darba vietām, Nodarbinātības padome, kuras sastāvā ir trīs ministri (izglītības un zinātnes,
ekonomikas, labklājības), un kura darbojas ar mērķi saskaņot starpresoru sadarbību darba tirgus
attīstības veicināšanai, 2021.gada 16.jūnijā atbalstīja Labklājības ministrijas un Ekonomikas
ministrijas priekšlikumu Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem klientiem piedāvāt
iesaistes iespējas jaunā mācību pilotprojektā “Nākotnes prasmju iniciatīva”, kas prioritāri vērsts
uz Covid-19 ierobežojumu skartām (darbu zaudējušām vai dīkstāvē esošām) personām u.c. mērķa
grupām. Detalizētāka informācija par Nākotnes prasmju iniciatīvu, t.sk. laika grafiku, ir pievienota
e-pasta (komisijas protokola) pielikumā.
LM atgādina, ka Apmācību komisija 2021.gada 4. februārī (ar protokolu Nr.1/2021) apstiprināja
piecas prioritārās mācību jomas NVA klientu iesaistei atvērtajos tiešsaistes kursos:
• Uzņēmējdarbība (“Business”);
• Datorzinības (“Computer science”);
• Datu zinātne (“Data science”);
• Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”);
• Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”).
Pilotprojekta pamatā plānots kombinēts mācību piedāvājums, pirms tam NVA identificējot
personu digitālās u.c. prasmes. Digitālo prasmju tiešsaistes apguvei kombinētā mācību
piedāvājuma ietvaros plānots piedāvāt arī “mīkstās prasmes” (soft skills) un pārvaldības prasmes
(management skills). Plānots, ka, piemēram, prasmju apguve tiks papildināta ar tādām prasmēm
kā mācīšanās prasmes, laika menedžments (mīkstās prasmes), inovāciju projektu vadība
(pārvaldības prasmes).
LM vērš uzmanību uz to, ka saistībā ar IT prasmju apguvi pilotprojektā atvērtajās tiešsaistes kursu
platformās, piemēram, Coursera, NVA klientus iesaistīs, balstoties uz Apmācību komisijas jau
apstiprinātajām IT mācību jomām: Datorzinības (“Computer science”); Datu zinātne (“Data
science”); Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”). Savukārt, ņemot
vērā pilotprojektā plānotās jaunās atbalstāmās tiešsaistes mācību jomas, Apmācību komisija
steidzamības kārtā līdz 20.08.2021. tiek aicināta saskaņot priekšlikumu par papildu jomu
apstiprināšanu pilotprojekta vajadzībām ar mīkstajām prasmēm (soft skills) un pārvaldības
prasmēm (management skills), tādējādi nodrošinot NVA klientu iesaistes iespējas Nākotnes
prasmju iniciatīvā.
Nodarbinātības valsts aģentūra, lai veicinātu vienotu izpratni par mīkstajām prasmēm un
programmu apguvi atbilstoši Nākotnes prasmju iniciatīvas mērķim, sniedz priekšlikumu definēt
atbalstāmās mīksto jeb caurviju prasmju pilnveides saturiskos virzienus/jomas:
- komunikācija un sadarbība darba vidē (piemēram, emocionālā inteliģence; efektīva
konfliktu risināšana; atbalstoša sadarbība komandā; publiskā runa; tīklošanās);
- mācīšanās spējas un metodes (piemēram, pašvadīta mācīšanās; iegūto zināšanu
izmantošana praksē; savstarpējā mācīšanās);
- pašorganizēšanās un laika menedžments (piemēram, personīgo resursu efektīva
izmantošana rezultatīvai darba dienai; stresa noturība);
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radošums un inovācijas profesionālajā vidē (piemēram, dizaina domāšana, kreativitāte
biznesa vidē).

Saskaņojumus rakstiski sniedz: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Zemkopības
ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Izglītības un zinātnes
ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija.
Lauku konsultāciju un izglītības centrs interesējas, kādā veidā tiks atlasīti mācību dalībnieki
mīksto prasmju un pārvaldības prasmju kursiem un kāda līmeņa pieredze vai sagatavotība būs
nepieciešama?
LM informē, ka iesaistes pamatā ir NVA klientu profilēšana, pievēršoties IT prasmju
identificēšanai un motivācijas noteikšanai atbilstoši tiešsaistes kursu apguves specifikai, jo īpaši
kombinējot kursus.
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) papildus sniedz priekšlikumus:
• LDDK atzinīgi novērtē, ka tiks veikts potenciālo mācību dalībnieku digitālo prasmju
novērtējums, lai pielāgotu kursu piedāvājumu pretendentu zināšanu līmenim. Ņemot vērā,
ka Coursera piedāvātie kursi paredz mācības angļu valodā, LDDK piedāvā iekļaut arī šīs
prasmes pārbaudi kursu dalībnieku atlasē. LDDK norāda, ka ir būtiski izvērtēt arī
dalībnieku motivāciju veidot karjeru vai savu biznesu ar mācībām saistītajā nozarē.
• LDDK aicina īstenot komunikācijas aktivitātes, lai skaidrotu potenciālajiem kursu
dalībniekiem IT prasmju nepieciešamību un nozīmīgumu dažādās nozarēs, kā arī lauztu
stereotipus par to, ka pamata IT prasmju apguve ir ļoti sarežģīta.
• LDDK lūdz informēt, vai par pilotprojekta vadības grupas lēmumiem tiks informēti arī
Apmācību komisijas dalībnieki.
• LDDK aicina informēt Apmācību komisiju par pilotprojekta rezultātiem.
LM informē, ka LDDK sniegtie priekšlikumi ir atbalstāmi un tiek plānots vērtēt dalībnieku
prasmes un motivāciju pirms iesaistes mācībās, Apmācību komisija tiks informēta par
pilotprojekta progresu un rezultātiem, kā arī tiek plānotas komunikācijas aktivitātes gan no NVA
puses, gan arī Ekonomikas ministrijas mūžizglītības kampaņas "Esi konkurētspējīgs! Uzdrošinies
mācīties mūža garumā!" ietvaros.
Komisija nolemj: apstiprināt pārvaldības prasmju (management skills) un mīksto prasmju
(soft skills) jomas (komunikācija un sadarbība darba vidē; mācīšanās spējas un metodes;
pašorganizēšanās un laika menedžments; radošums un inovācijas profesionālajā vidē)
pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” darbības ietvaram.
Elektronisko saskaņošanu slēdz: 20.08.2021. plkst. 17.00
Protokola pielikumā: Informācija par pilotprojektu “Nākotnes prasmju iniciatīva” (datne:
Pielikums_Nr_1_pilotprojekta_koncepts).
Valsts sekretārs

Protokolēja: R.Brīdaks
Tel. 67 021 508

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

I.Alliks

