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Ievads 
 

DCDS projekta ietvaros tika izveidota Digitālo kompetenču attīstības sistēma (DCDS), lai uzlabotu pieaugušo 
iedzīvotāju digitālās un caurviju kompetences dažādās Eiropas valstīs. Izstrādātā sistēma var palīdzēt 
iedzīvotājiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai, personīgajai attīstībai, sociālajai 
iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai. DCDS ir integrēts modulārs digitālo prasmju pašnovērtēšanas rīks 
un mācību platforma pieaugušajiem, kas izveidota saskaņā ar DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru 
(atbilstoši pamatlīmeņa prasmēm).  

DCDS Rekomendācijas politikas veidošanai ir projekta partneru kopēja darba rezultāts, lai veicinātu politikas 
lēmumu pieņēmēju, pieaugušo iedzīvotāju neformālās izglītības nodrošinātāju un citu ieinteresēto pušu 
atbalstu, iedzīvotāju digitālās un caurviju kompetences attīstīšānā un novērtēšanā.  

Šis dokuments paredzēts trim galvenajām mērķa grupām: Eiropas politikas veidotājiem, valsts un reģionālās 
politikas veidotājiem un pašvaldību politikas veidotājiem.  

Plašāku informāciju par DCDS  projekta rezultātiem un resursiem  atradīsiet: http://www.dcds-
project.eu/results/  

*** 
 
DCDS rekomendācijas politikas veidošanai papildina nesen publicēto ALL DIGITAL manifestu1, kurā iekļauti 
virkne galveno principu un ieteikumu par to, kā palielināt izglītības ietekmi, veicinot nepārtrauktu digitālo 
kompetenču attīstību Eiropas pilsoņiem. 
 
 
 

“Digitālās kompetences ir svarīgas ikvienam iedzīvotājam, 
palīdzot sasniegt viņu nodarbinātības, izglītības, kā arī 

personīgās attīstības mērķus.” 
 

- ALL DIGITAL MANIFESTS (2019) 

 
 
  
                                                
1 https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf  
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Eiropas politikas veidotājiem 
 
1. Prioritizēt pieaugušo iedzīvotāju digitālo kompetenču attīstību ES politiskajā programmā 

Iedzīvotājiem ar augstāku digitālo kompetenču līmeni ir lielākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedriskajā 
dzīvē, pilsoniskajās aktivitātēs, profesionālo kompetenču pilnveides mācībās, kā arī konkurēt darba tirgū. 
Pēdējos gados Eiropas politikā un rīcības plānā digitālās izglītības jomā2 arvien lielāka uzmanība tiek 
pievērsta progresīvu IKT prasmju apgūšanai nozares profesionāļiem, kā arī tehnoloģiju izmantošanas 
atbalstam un digitālo kompetenču attīstīšanai obligātajā izglītībā. Pastiprināta uzmanība jāpievērš 
pieaugušo iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveides nepieciešamībai, izstrādājot politikas priekšlikumus, 
pieņemot un īstenojot Eiropas politikas iniciatīvas, kā arī pārraugot digitālās politikas virzienus valsts līmenī. 
Nākamajā ES budžetā būtu jāpiešķir lielāks finansējums pieaugušo digitālo kompetenču pilnveidei, kā arī 
pieaugušo digitālajām pamatprasmēm ir jābūt prioritātei Erasmus+3 projektu pieteikumu konkursos.  

 
 

2. Izstrādāt integrētu politiku digitālo kompetenču attīstīšanai un novērtēšanai  
Eiropas digitālo kompetenču politiku šobrīd pārvalda trīs Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti: 
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts ( CONNECT) 4, Nodarbinātības, sociālo lietu 
un iekļautības ģenerāldirektorāts (EMPL) 5, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC) 6, kā arī Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) 7 u.c. Bieži rodas  situācijas, kad pie politikas un iniciatīvu 
saskaņošanas paralēli strādā vairākas darba grupas (piemēram, DigComp ietvars8, Digitālās izglītības rīcības 
plāns9 un Upskilling Pathways10).  

Iniciatīva Upskilling Pathways ir arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra11 (European Pillar of Social Rights) (Eiropas 
Komisija, 2017a) prioritāte, kas veicina vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību 
un mūžizglītību, lai atbalstītu taisnīgu un efektīvu darba tirgus un labklājības sistēmu. Plānojot Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra ieviešanu, jāņem vērā, ka digitālo kompetenču uzlabošana ir cieši saistīta ar 
kompetenču attīstību plašākā galveno kompetenču spektrā, it  īpaši ar personīgo attīstību, mācīšanās 
kompetenču un pilsonisko kompetenču attīstību.12 

3. Nodrošināt DigComp atpazīstamību Eiropas mērogā 
Eiropas Digitālo Kompetenču Ietvars iedzīvotājiem (DigComp) definē prasmes, kas nepieciešamas, lai 
iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi darboties digitālajā sabiedrībā.  Tas ir būtisks atbalsts politikas veidotājiem un 
profesionāļiem, lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju digitālās kompetences. Tomēr salīdzinoši maz informācijas 
par  DigComp ir zināms ārpus digitālās izglītības jomas, lai arī to sāk izmantot arī biznesa vidē un 

                                                
2 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_lv 
3 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  
4 https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology/  
5 https://ec.europa.eu/social/home.jsp  
6 https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en  
7 https://www.cedefop.europa.eu/en  
8 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp  
9 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en  
10 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224  
11 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en  
12 http://www.oecd.org/edu/skills-for- social-progress-9789264226159-en.htm 
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nodarbinātības nolūkos.13 Plašākas sabiedrības un darba devēju informēšana, kā arī labās prakses piemēru 
popularizēšana veicinātu nepieciešamo kopēju izpratni par digitālo kompetenču nozīmi dažādās nozarēs. 

 
 

4. Turpināt izstrādāt Eiropas līmeņa sistēmu digitālo kompetenču novērtēšanai un atzīšanai  saskaņā ar 
DigComp 

Eiropas digitālo kompetenču atzīšanas sistēmām ir jābūt labāk strukturētām un mazāk sadrumstalotām. 
Eiropas politikas veidotājiem būtu jāturpina saskaņošanas darbs ar dalībvalstīm. Lai atvieglotu valstu 
politikas veidotāju darbu, Eiropas politikas veidotāji varētu izstrādāt vienotu sistēmu digitālo kompetenču 
atzīšanai  saskaņā ar DigComp, kas nodrošinātu skaidrību un caurredzamību, kā arī dotu iespēju sistēmu 
veiksmīgi ieviest visās  Eiropas valstīs. 

è DCDS projekta ietvaros tika izstrādāts integrēts modulārs digitālo prasmju novērtēšanas un atzīšanas rīks, 
saskaņots ar 21 DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru iedzīvotājiem (atbilstoši pamatlīmeņa prasmēm). 

 

5. Atbalstīt ALL DIGITAL veidoto DigComp Prakses kopienu (CoP) 14   
Eiropā ir daudzas organizācijas, kuras spēj un vēlas padarīt DigComp sistēmu noderīgu un praktiski 
izmantojamu. Organizācijām, kurām ir interese un praktiskā pieredze iedzīvotāju digitālo kompetenču 
veicināšanā, jāspēj savstarpēji sadarboties, kā arī strādāt kopā ar attiecīgajām Eiropas institūcijām.  

 

6. Atbalstīt uz datiem  balstītus pētījumus par digitālo kompetenču pilnveides ieguvumiem pieaugušajiem 
ar zemām digitālajām prasmēm 

Ir izstrādāti interesanti pētījumi15 par digitālo tehnoloģiju izmantošanu, ietekmi un potenciālu dažādos 
izglītības līmeņos - pamatizglītībā, vidējā izglītībā un augstākajā izglītībā. Būtu nepieciešams veikt vairāk 
pētījumu par saikni starp digitālo kompetenču trūkumu un sociālo iekļaušanu, kā arī par digitālo 
kompetenču pilnveides iespēju izmantošanas ietekmi uz pieaugušo profesionālo un personīgo attīstību. 

 

7. Atbalstīt ES dalībvalstu sadarbību un savstarpējās pieredzes apmaiņu, lai pilnveidotu to 
stratēģijas digitālo kompetenču attīstības veicināšanai mūžizglītības perspektīvā 

Eiropas institūcijām būtu jānodrošina ES dalībvalstīm iespēja pilnveidot savas 
stratēģijas digitālo kompetenču attīstības veicināšanai mūžizglītības perspektīvā. Darba grupas, 
konferences un citi pasākumi ir lielisks veids, lai veicinātu sadarbību un savstarpējās pieredzes apmaiņu.  

 

8. Veicināt dialogu mūžizglītības sistēmas attīstībai 
Nepieciešams veicināt dialogu starp dažādu  izglītības jomu pārstāvjiem  mūžizglītības perspektīvā. 

 
  

                                                
13 https://www.ikanos.eus/jrc-workshop/  
14 All Digital manifests (2019). Ja vēlaties pievienoties un/vai atbalstīt CoP rakstiet uz digcomp@all-digital.org  
15 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-
on-ict-in-education_en  
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Valsts un reģionālās politikas veidotājiem 
1. Noteikt prioritātes un paredzēt finansējumu dažādu vecuma grupu iedzīvotāju digitālo kompetenču 

pilnveidei  
Digitālās kompetences ir svarīgas ikvienam iedzīvotājam, palīdzot sasniegt viņu nodarbinātības, izglītības, 
kā arī personīgās attīstības mērķus.16 Digitālo kompetenču apguves stratēģijas jāiekļauj esošajā politikā 
(sociālajai iekļaušanai, nodarbinātības veicināšanai utt.), lai sasniegtu pēc iespējas lielāku skaitu 
iedzīvotāju, it īpaši iedzīvotāju ar  zemām digitālajām prasmēm. Būtu jānodrošina, ka tiem, kas nevar 
atļauties ieguldīt finanšu līdzekļus savu digitālo kompetenču pilnveidē, mācību piedāvājums būtu 
bezmaksas vai par nelielu samaksu. 

 

2. Nodrošināt digitālo kompetenču pilnveides mācības, saskaņotas ar DigComp, īpaši tiem pieaugušajiem, 
kuriem ir zems digitālo kompetenču līmenis 
DigComp pirmo reizi tika publicēts 2013. gadā, un tas ir kļuvis par atsauci daudzām digitālo kompetenču 
iniciatīvām gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Tomēr ir jādara vairāk, lai digitālo kompetenču pilnveides 
mācības būtu saskaņotas ar šo visaptverošo ietvaru.  

è DCDS projekta ietvaros izstrādātā jaukta tipa mācību metodoloģija digitālo pamatprasmju pilnveidei ir 
saskaņota ar DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru iedzīvotājiem (atbilstoši pamatlīmeņa prasmēm). 

3. Veicināt nepārtrauktu digitālo kompetenču pilnveidi mūžizglītībā 
Daudzās Eiropas valstīs joprojām trūkst visaptverošas mūžizglītības attīstības stratēģijas. Pieaugušo 
izglītībai un digitālo pamatprasmju pilnveidei ir jābūt izglītības attīstības stratēģijas sastāvdaļai. Dažādu 
jomu politikas veidotājiem (izglītība, darba tirgus, sociālās lietas, inovācijas un pētniecība) vajadzētu 
sadarboties, lai nodrošinātu konsekventu pieeju digitālo kompetenču pilnveidei. 

4. Atbalstīt individualizētu mācību piedāvājumu pieejamību 
Politikas veidotājiem būtu jāanalizē un jānovērš šķēršļi, kas neļauj iedzīvotājiem ar zemām digitālajām 
prasmēm piedalīties mācībās, atbalstot modulāru un individualizētu mācību piedāvājuma pieejamību. 

è DCDS projekta ietvaros izstrādātā Digitālo kompetenču attīstības sistēma nodrošina personalizētu mācību 
materiālu pamatprasmju līmenim. Tas iespējams, izmantojot tiešsaistes pašnovērtējuma testu mācību sākumā, 
lai novērtētu pieaugušo iedzīvotāju digitālās kompetences un attiecīgi ieteiktu atbilstošu mācību programmu.   

5. Novērtēt un atbalstīt visa veida mācību piedāvājumus, ieskaitot neformālo izglītību, neatkarīgi no 
mācību metodes (tiešsaistes, klātienes, jaukta tipa). 
Neformālā izglītība, pateicoties tās pieejamībai un elastībai, ir īpaši svarīga iedzīvotājiem, kuri formālās 
izglītības iestādes absolvējuši pirms vairākiem gadiem. Šāda veida mācību piedāvājumi būtu vairāk jāvērtē 
un jāatbalsta ar likumdošanu un finansējumu.  

è DCDS projekts ietvaros izstrādātie jaukta tipa mācību kursi, apvieno klātienes un tiešsaistes mācības, ko 
pilotprojekta dalībnieki novērtēja kā ļoti piemērotu pieaugušajiem ar zemām digitālajām prasmēm. 

6. Piedāvāt tālākizglītību skolotājiem, pasniedzējiem un brīvprātīgajiem 
Speciālistiem, kas organizē digitālo kompetenču pilnveides mācības ir pastāvīgi jāpapildina savas 
profesionālās kompetences. Papildus kvalitatīvai sākotnējai izglītībai, viņiem ir jāpiedāvā atbilstoši 
kvalifikācijas celšanas kursi. 

 

                                                
16 ALL DIGITAL manifests (2019): https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf  
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7. Nodrošināt kvalitatīvus mācību piedāvājumus 
Politikas veidotājiem būtu jānodrošina resursi un jāveido sistēmas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu 
mācību saturu un metodoloģiju. 

 

8. Norādīt turpmākās attīstības iespējas  
Lai iedzīvotāji būtu ieinteresēti augt un pilnveidoties, būtiski ir nodrošināt izglītības procesa 
nepārtrauktību. Valstu politikas veidotājiem būtu jānodrošina informatīvs atbalsts par dažāda līmeņa 
mācību programmām tiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pilnveidot savas digitālās kompetences. 

9. Veicināt izglītības sistēmas modernizāciju17   
Izglītībai ir jābūt mūsdienu prasībām atbilstošai, t.sk. digitālo kompetenču pilnveide jāiekļauj visos 
izglītības līmeņos, lai sagatavotu iedzīvotājus pilnvērtīgi darboties digitālajā sabiedrībā, visos dzīves 
aspektos. 

10. Pilnveidot sistēmu digitālo kompetenču novērtēšanai un atzīšanai saskaņā ar DigComp  
Visaptverošas, iekļaujošas un pārredzamas digitālo kompetenču novērtēšanas un atzīšanas kārtības 
pieņemšana un ieviešana ir nozīmīga veiksmīgas mūžizglītības stratēģijas īstenošanai. Šādas kārtības 
ieviešana ļaus iedzīvotājiem gūt labumu no pielāgojamiem mācību ceļiem un veicinās izaugsmi personīgajā 
un profesionālajā dzīvē. Valsts politikas veidotājiem būtu jānodrošina, lai pieaugušie varētu novērtēt un 
apstiprināt savas digitālās kompetences, vēlams, pieņemot sistēmu, kuras pamatā ir DigComp. Tas 
nodrošinās skaidrību, pārredzamību un dos iespēju to konsekventi piemērot visās Eiropas valstīs. 

è DCDS projekta ietvaros izstrādātais digitālo prasmju pašnovērtēšanas rīks (SAT), kas izstrādāts DCDS projekta 
ietvaros, lai palīdzētu izglītojamajiem noteikt viņu digitālās kompetences līmeni, tika norādīts kā viens no 
visnoderīgākajiem rīkiem, gan no DCDS projekta mācībās iesaistītajiem  pasniedzējiem, gan dalībniekiem.	

11. Iesaistīt izglītības pakalpojumu sniedzējus politikas izstrādē un uzraudzībā 
Palielinot pilsonisko dialogu politikas veidošanas procesā, lielākais ieguvums ir efektīvāka un lietderīgāka 
politikas īstenošana. Pakalpojumu sniedzēju un pārstāvju iesaistīšana politikas veidošanā ir ļoti vērtīga, lai 
kopīgi īstenotu mērķus.  

 

12. Veicināt sadarbību starp dažāda līmeņa un jomu ieinteresētajām pusēm  
Lai veicinātu dialogu par mācību piedāvājumu, mācību programmām un prasmēm, valstu politikas 
veidotājiem būtu jāizveido sadarbības struktūras starp ieinteresētajām personām, kas strādā dažādos 
līmeņos un dažādās jomās (izglītība, nodarbinātība un digitalizācija). Šāds dialogs veicinās atbalstu 
iedzīvotājiem, kuriem nepieciešamas apmācības un profesionālā pilnveide.  

 

13. Veikt digitālo kompetenču mērīšanu un veidot prognozes kā pamatu politikas veidošanai un pasākumu 
nodrošināšanai izglītības jomā18 
Valsts līmenī regulāri ir jāveic precīzi digitālo kompetenču mērījumi. Noderīgas varētu būt arī prasmju 
prognozēšanas iniciatīvas, lai izstrādātu jēgpilnu un uz nākotni vērstu politiku šajā jomā.  

                                                
17 Digitālo prasmju un darbu koalīcijas rīcības plans: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-digital-
skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition  
18 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf  
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Pašvaldību politikas veidotājiem 
 
1. Atbalstīt mācību un konsultāciju centru pieejamību iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveidei  
Pašvaldību politikas veidotājiem būtu jānodrošina fizisko vietu pieejamība (piem. bibliotēkas, kompetenču 
attīstības centri u.tml.) un atbalsts tehniskā aprīkojuma uzturēšanā, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju saņemt 
kvalitatīvu mācību piedāvājumu sasniedzamā attālumā.  
 
è DCDS projekta partneri izstrādājuši tiešsaistes mācību platformu iedzīvotājiem ar zemām digitālajām prasmēm un 

metodoloģiju, kas ir paredzēta jaukta tipa mācībām. Tas nozīmē, ka daļa nodarbību ir paredzētas klātienes mācību 
grupā pasniedzēja vadībā.  

 

2. Organizēt informatīvās aktivitātes lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par digitālo kompetenču nozīmību  
Ņemot vērā sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijas tendences Eiropā, pašvaldības ir ieinteresētas atbalstīt un 
veicināt savu iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveidi. Ieinteresētību piedalīties digitālo kompetenču 
pilnveides mācībās var veicināt, organizējot (vai atbalstot) izpratnes veidošanas kampaņas, finansējot “atvērto 
durvju dienu” pasākumus kompetenču attīstības centros un bibliotēkās. 

 

3. Sasniegt mazāk pārstāvētās grupas  
Lai digitālo kompetenču pilnveides mācības būtu pieejamas mazāk pārstāvētajām grupām, pašvaldību politikas 
veidotājiem par prioritāti ir jāizvirza sabiedrības informēšanas stratēģijas, jāatbalsta individuāli sagatavoti 
mācību kursu piedāvājumi un jānodrošina finansējums karjeras atbalstam nelabvēlīgā situācijā esošajiem 
iedzīvotājiem. 
 

4. Atbalstīt digitālo kompetenču mācību nodrošinātājus  un sadarbības tīklus 
Veiksmīga digitālo kompetenču mācību nodrošinātāju sadarbība ir nozīmīga, lai veicinātu digitālo kompetenču 
mācību nodrošinātāju piedāvājuma kvalitāti un ilgtspējību. Šāda veida sadarbības tīkliem darbības 
nodrošināšanai ir nepieciešamas infrastruktūra, telpas un finansējums, kas bieži nav pieejams. Pašvaldību 
politikas veidotājiem būtu jāatrod veids, kā tos atbalstīt, piešķirot pašvaldības atbalstu. 

 

5. Atbalstīt sadarbību starp dažādu jomu ieinteresētajām pusēm  
Lai iedzīvotāji būtu ieinteresēti augt un pilnveidoties, būtiski ir nodrošināt izglītības procesa nepārtrauktību. 
Pašvaldību politikas veidotājiem jābūt gataviem veidot un atbalstīt sadarbības iespējas, kā arī veicināt dialogu 
starp dažādu jomu ieinteresētajām pusēm. 


