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Jaunu sieviešu digitālās prasmes 
mūsdienu darba tirgus 
vajadzībām. 
Women4IT projekts. 

The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to 

increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital 

agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein and 

Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The 

aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young 

women into the digital agenda. 
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Projekta prioritātes Eiropas kontekstā 
 
 Jauniešu bezdarbs 
 IKT speciālistu trūkums Eiropā   
 Zema sieviešu un jauniešu iesaiste IKT profesijās 

 
  
 

Mūsu misija 
Attīstīt digitālās kompetences un prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas 
riskam tikt izslēgtām no darba tirgus, lai uzlabotu to nodarbinātības iespējas un 
samazinātu IKT speciālistu trūkumu Eiropas darba tirgū 
 

 
 



Jaunas sievietes riska grupā (18-
29) – informēšana, kompetenču 
novērtēšana, mācības un 
nodarbinātība digitālos darbos  
• Formāli bezdarbnieces 
• Ar pabeigtu vai nepabeigtu 

vispārējo izglītību, bet bez 
darba 

• Bērnu kopšanas atvalinājumā 

Mūsu mērķa grupa:  
 



Projektā kopumā: 

10,000 jaunieši tiks informēti par digitālās karjeras iespējām 

350 darba devēji tiks iepazīstināti ar inovatīvajiem 
risinājumiem 

1,000 jaunām meitenēm un sievietēm tiks veikts prasmju un 
zināšanu novērtējums ar profilēšanas rīka palīdzību 

700 mērķa grupas dalībnieki piedalīsies mācībās un praksē 
uzņēmumos 

Sasniedzamie 
rezultāti  

 

Latvijā 

100  sievietes  apgūst digitālo darbu mācību programmas 160 
apjomā 

70  sievietes uzsāk darba gaitas 



Projektā izstrādātie rīki 

Daba profili 

Veidoti sadarbībā ar darba 
devējiem 

Atbilstoši darba tirgus  
vajadzībām 

Angļu valodā astoņi, Latvijai 
pielāgoti četri 

Profilēšanas rīks 

Informācija par darba profiliem 

Digitālo prasmju tests 

Darba profilu zināšanu tests 

Ceļvedis digitālo darbu 
pasaulē  

Ieteikumi darba meklētājiem 

Ieteikumi darba devējiem 

Praktiski padomi  

Mācību ceļveži  

Izstrādātas mācību programmas 

Veidotas saskaņā ar DigComp 

Darbā balstīta zināšanu apguve 

Pieejamas tiešsaistē 



6 lokalizēti darba profili un to infogrammas: 
  

 

Darba profili 
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Profilēšanas rīks – digitaljobs.women4it.eu/lv 
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Apmācību programma 

Implemented by: 

160 h mācību programma 

• Klātienes un neklātienes mācības 

• Darba balstītas mācības 

• Mācības saskaņā ar projektā izstrādātajiem mācību ceļvežiem 

• Sākotnēji mācības tiek piedāvātas 6 izstrādātajiem darba profiliem 

• Mācības tiek finansētas no projekta Women4IT 

• Latvijā tiks apmācītas 120 jaunas sievietes 

Mācībās piedalās meitenes līdz 29 gadu vecumam, kas nekur nestrādā un nemācās 



Iespēja uzņēmumiem 

Implemented by: 

• Dalība jaunu sieviešu atlasē un 
mācību procesā 

• Darba vidē balstītas mācības 

• Iespēja piedalīties mācību 
programmas veidošanā 

• Darbu profilu iztrāde atbilstoši 
uzņēmuma vajadzībām 

• Izstrādāts ceļvedis 
ieteikumiem darbā ar 
jauniešiem, kas nekur 
nemācās, nestrādā un 
neapgūst arodu 

•  Sadarbība jaunu sieviešu 
apzināšanā un informēšanā 

 



Jautājumi un diskusijas? 

• Papildus informācija: eprasmes@likta.lv 

• digitaljobs.women4it.eu/lv 
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Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un 
Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu 
sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos. 
 
Projektu īsteno: 

Projekta īstenošana: 



Kontaktinformācija 

www.women4it.eu @WomenForIT 

#Women4IT 

@Women4IT 


