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«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Attālinātās mācības – literatūras analīze 
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Attālinātās 
mācības 

Digitālā 
transformācija 

Nepieciešamās 
prasmes darba 

tirgum 

• Digitālā transformācija – digitāli jauninājumi, kas maina, apdraud, 

aizstāj vai papildina esošos spēles noteikumus organizācijās (Hinings, 

u.c. 2018) 

• Tehnoloģiskās prasmes veicinās ilgtspējīgas nodarbinātības sasniegšanu 

(Sousa, 2018) 

• Respondenti atzinuši vēlmi biežāk strādāt attālināti pēc Covid-19 

pandēmijas beigām (Dolot, 2020) 

• Attālinātajā darbā arvien nepieciešamākas kļūs digitālās prasmes 

(Zamfir, 2020) 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences pilnveide”  

 Mērķis - pilnveidot nodarbināto 

personu profesionālo kompetenci, lai 

novērstu darbaspēka kvalifikācijas 

neatbilstību darba tirgus 

pieprasījumam un veicinātu gan 

strādājošo konkurētspēju, gan darba 

produktivitātes pieaugumu 
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*Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 



Profesionālās 

pilnveides kursi 

nodarbinātajiem 
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Projektu finansē Eiropas 
Sociālais fonds un Latvijas 
valsts, ieguldot tajā vairāk 
gandrīz 47 miljonus eiro* 

 

90% – ES/ valsts, 10% - 
līdzmaksājums: 

piemēram, EUR 512, no 
kuriem strādājošais sedz EUR 
51.20 

 

 

*Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Profesionālās pilnveides kursi nodarbinātajiem 
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Attālināto mācību kārtā pieteicies 11 181 iedzīvotājs,  uzņemšanas 
noteikumiem atbilstīgi ir 10 780 pieaugušie (kopumā 16 967 mācību 
pieteikumi, bet apstiprināti 16 369) 

Vairāk kā 200 programmu piedāvājumi  

11 tautsaimniecības nozares, 23 izglītības iestādes 

Kopš 2017.gada noritējušas četras pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši 
vairāk nekā 26 028 strādājošo 

Līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 000 nodarbināto 

*Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Profesionālās 

pilnveides kursi 

nodarbinātajiem 

 

 48% - vecumā  līdz 44 gadiem 

 32% - vecumā no 45 gadiem 

 20% - vecumā virs 50 gadiem 

 

 31% mācību dalībnieku 

rīdzinieki 

 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas 
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*Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Atsevišķās 

mācību 

programmas 
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Projektu vadība  

(8 grupas) 

Digitālais mārketings 
(3 grupas) 

Google adwords  

(2 grupas) 

E-komercija  

(2 grupas) 

Excel datu apstrāde 
(2 grupas) 

Dizaina domāšana  

(2 grupas) 

IT drošība  

(2 grupas) 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Attālinātā mācību kārta - 

iespējas 
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+ Var izvēlēties jebkuru izglītības iestādi un 
programmu, neatkarīgi no atrašanās vietas 

+ Ietaupās laiks un izdevumi, kas 
nepieciešami nokļūšanai no/ uz mācību vietas 

+ Ir pieejami nodarbību ieraksti, kurus var 
noskatīties atkārtoti sev vēlamā laikā  

+ Mācībspēkiem/ kursantiem – apgūt jaunas 
prasmes 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Attālinātā mācību kārta - izaicinājumi 
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Tehniski jautājumi, 
izmantojot tiešsaistes 
lietojumprogrammas 

Kā pārbaudīt - vai 
students ir tiešām zoom 

Metodes, pieejas un 
aktivitātes/uzdevumus, 
kuri ļauj padarīt pašu 

mācību procesu 
interesantāku, un veicina 
vielas palikšanu atmiņā 

•Personīga kontakta 
nodrošināšana ar visiem 
dalībniekiem, dalībnieku 

iesaiste un aktīva 
līdzdalība 

•Auditorijas uzmanības 
noturēšana 

•Nodarbību ilgums 
(pārtraukumi) 

Mācībpēku aptaujas rezultāti sadarbībā ar Gedvillo CONSULTING 



«Digitālais mārketings ar priekšzināšanām» 

Paldies! 

 

 

 

 

 

Dr.sc.administr. Ieva Brence 
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