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1. Lasītāja gaidas 

Šis dokuments sniegs lasītājam pārskatu par FINE2WORK projektu un vadlīnijas par tā īstenošanu. Tiks 

izskaidrota projekta virzība un metodoloģija, kā arī sniegts īss skaidrojums par to, kādi ir bijuši materiāli 

un kā tos paredzēts izmantot. Turklāt šajā dokumentā tiks izskaidrots, kā visu izmantot praksē un kā 

palielināt sasniedzamību un rezultātus. 

Tiks sniegti norādījumi, ieteikumi par to, kā sasniegt vairāk cilvēku un kā veidot sinerģiju ar citām 

organizācijām. 

2. Ievads 

Digitālo tehnoloģiju, piemēram, viedtālruņu, planšetdatoru, klēpjdatoru un galddatoru plaša 

izmantošana darbam mājās un citur, strauji pārveido tradicionālo darba modeli. Tas var uzlabot darba 

un privātās dzīves līdzsvaru, samazināt darba laiku un palielināt produktivitāti. 

Pētījumi (EUROSTAT 2017) liecina, ka pastāvīgi pieaug to pieaugušo skaits, kuri strādā mājās. Konkrētāk, 

nodarbināto, kas ir vecumā no 15 līdz 64 gadiem, īpatsvars ES, kuri parasti strādā mājās, 2017. gadā bija 

5,0%. Es no mājām parasti strādā vairāk pašnodarbināto (18,1%) nekā no darba ņēmējiem (2,8%). Darba 

ar mājām biežums pieaug līdz ar vecumu, kas norāda uz pieaugušo un senioru nepieciešamību palikt 

iemaņu varā. Tikai 1,6% 15 – 24 gadus vecu bērnu ES parasti strādāja no mājām 2017. gadā, pieaugot 

līdz 4,7% no 25 – 49 gadus veciem jauniešiem un 6,4% no 50 – 64 gadus veciem bērniem. Turklāt 

pētījumi liecina, ka ES sieviešu īpatsvars, kas parasti strādā mājās, ir nedaudz lielāks (5,3%) nekā vīriešu 

(4,7%). 

Darbs ir ne tikai dzimumu līdztiesības un sieviešu ekonomiskās neatkarības noteicošais faktors, bet arī 

svarīgs visai ekonomikai. Sieviešu nodarbinātības modeļi ir cieši saistīti ar mātes stāvokli. Tāpat vēl viena 

pieaugušo kategorija, kas dod priekšroku darbam mājās, ir pieaugušo grupa ar invaliditāti. 2011. gadā 

vairāk nekā 15% nodarbināto personu ar invaliditāti strādāja mājās salīdzinājumā ar 13% personu bez 

invaliditātes neatkarīgi no tā, kura no divām invaliditātes definīcijām tiek izmantota.  

3. Projekta apraksts 
Projekta mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem trīspakāpju kvalifikācijas celšanas programmu, lai apgūtu, 

attīstītu, novērtētu un validētu svarīgu kompetenču kopumu (finanšu, digitālo un uzņēmējdarbības 

jomā) ar mērķi apmierināt attālinātās darba vajadzības. Projekta attīstības pamatā ir: revīzijas prasmju 

pārbaude attiecībā uz pašreizējo prasmju apguvi, iejaukšanās, izmantojot tiešsaistes kvalifikācijas 

celšanas iespējas LLL (piemēram, F2F apmācība, e-mācības, MOOCs nodrošināšana, darbsemināri, 

attālinātā FINE2WORK CENTRA izveide), kā arī jauna apgūto prasmju ārējs novērtējums-validācija 

neformālās mācīšanās apstākļos. 

Tie tiks sasniegti, izmantojot tiešsaistes novērtēšanas rīku, kas tiks izstrādāts, pamatojoties uz ATVĒRTO 

ŽETONU ekosistēmu un FINE2WORK kompetences sistēmu ar izveidotiem kritērijiem un rādītājiem 

pieaugušo zināšanu un prasmju novērtēšanai (prasmju noteikšanas skrīningu un notiekošo progresu). 
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Iepriekšminētajā kontekstā mērķi ir šādi: 

1. Nodrošināt augstas kvalitātes mācību iespējas pieaugušajiem, lai tie pilnveidotu savas digitālās 

un finansiālās prasmes, vienlaikus apgūstot jaunas pamatprasmes, piemēram, uzņēmējdarbības 

prasmes, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, piekļuvi un līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā. Tas 

var izraisīt nodarbinātību, piemēram, izveidot savu “mājas uzņēmējdarbības modeli” vai 

“strādāt attālināti kā darbiniekiem”, tādējādi izpētot digitālās un tehnoloģiskās attīstības 

sniegtās iespējas. 

2. Atvieglot piekļuvi kvalifikācijas celšanas ceļu programmai, izstrādājot prasmju noteikšanas un 

pārbaudes rīku, nodrošinot mācību programmu, kas pielāgota mērķgrupas mācību vajadzībām, 

un apstiprinot šīs prasmes, kas iegūtas neformālās mācīšanās ceļā. 

Projekta galvenie rezultāti ir četri: 

1. PILNS INSTRUMENTU KOMPLEKTS pieaugušo organizāciju atbalstam, lai izstrādātu savas stratēģijas ar 

uzņēmējdarbības prasmēm saistītas finanšu pratības veicināšanai, vēršoties pie pieaugušajiem 

(sievietēm), lai attāli vai tiešsaistē iesaistītu vai atkārtoti iesaistītu darba tirgū. 

2. NOVĒRTĒŠANAS un VALIDĒŠANAS ATVĒRTAIS ŽETONU EKOSISTĒMAS rīks iepriekš minēto prasmju 

apguves uzraudzībai, reģistrēšanai, novērtēšanai un validēšanai, izmantojot atvērto žetonu. 

3. Dinamisks un interaktīvs PORTĀLS/PLATFORMA, kas kalpo atšķirīgiem mērķiem un kam ir dažādas 

funkcijas. 

4. Projekta ceļa karte 
 

FINE2WORK projektā tika izmantota loģiska metode, lai nodrošinātu kvalitatīvu produktu radīšanu, kas 

atbilst mūsu mērķa grupu vajadzībām. Pamatojoties uz pētījumiem un pētījumiem, kas veikti ar 

mērķgrupām, mēs nonācām pie secinājumiem par to, kādas vajadzības mums ir jāsedz, un turpinājām 

veidot sistēmu, kas bija mācību materiālu izstrādes pamatā. Pēc tam mēs turpinājām izstrādāt izglītības 

rezerves paketi ar mācību un mācību materiāliem un papildu resursiem. Pēc tam mēs izveidojām rīku 

komplektu un, visbeidzot, kampaņu Ilgtspējība. 

 

 

 

 

 

 

 

Apsekojums Pamatsistēma
Izglītības fona 

pakotne
Atvērt 

žetonus
Instrumentu 
komplekts

Politikas 
ieteikums
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5. Projekta rezultāti 
Katrā intelektuālajā produkcijā konsorcijs bija vērsts uz visaugstākās kvalitātes un lietderīguma 

materiāliem, kuru mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībnieku no visām mērķgrupām. 

 

IO1 - KARTĒŠANAS PAR DARBA IESPĒJĀM PIEAUGUŠAJIEM AR 

IEROBEŽOTU PIEEJU DARBA TIRGUM - NO VALSTS UZ ES LĪMENI 
 

Galvenie mērķi: 

1. Sagatavot uz pierādījumiem balstītus datus par katru partnervalsti, uz ko balstīsies FINE2WORK 

CENTRI, un līdzdalībnieku izglītošanu veikt ES līmenī starp partneriem C1 JSTT laikā. 

2. Turpināt izpētīt pašreizējo situāciju partnervalstīs saistībā ar projekta galvenajiem aspektiem: 

- pašreizējā aina attiecībā uz pieaugušajiem (īpaši sievietēm), kas strādā attālināti vai mājās, 

- pieaugušo izglītojamo finansiālās/uzņēmējdarbības vajadzības, kuriem ir ierobežota piekļuve 

darba tirgum (uzsvars uz sievietēm), un pieaugušo pedagogu finansiālās/uzņēmējdarbības 

vajadzības, kā arī nepilnības, kas konstatētas uzņēmējdarbības gara atbalstam, 

- valsts līmeņa stratēģijas/politikas attiecībā uz finanšu, digitālo un uzņēmējdarbības prasmju 

ieviešanu pieaugušo izglītībā, 

- pieaugušo pedagogu apmācības iespēju nodrošināšana valsts/privātajā sektorā konkrētajā jomā 

- valstu politikas/prakses atbilstība ES stratēģijām un iniciatīvām šeit apskatītajās jomās 

- pieaugušo pedagogu un pieaugušo digitālās vajadzības un katras valsts darba tirgū konstatētās 

digitālās nepilnības. 

Sasniegtie rezultāti: 

1. Etalona aptaujas izstrāde un realizācija 

2. Valsts ziņojumi par vienranga mācīšanos. Partneri sagatavos nacionālo ziņojumu angļu valodā 

(tostarp aptaujas rezultātus un dokumentu pētījumus par iepriekš analizētajiem tematiem), 

kurā tiks atspoguļota situācija viņu valstī, kas ietvers problēmas, vajadzības, politiku, stratēģijas 

utt. 

3. Salīdzinošs ziņojums (INDEKSS), kas ietver pieaugušo profilu, nodarbinātības nosacījumus un 

viņu finansiālo, digitālo un uzņēmējdarbības profilu (vajadzības un nepilnības), kā arī pieaugušo 

pedagogu zināšanu un prasmju līmeni. 

4. FINE2WORK akadēmija un ToolBank, kas ir resursu vākšana, ko veic visi partneri katrā 

partnervalstī, izmantojot e-tools/resources/articles utt. 

Visiem IO1 rezultātiem var piekļūt projekta tīmekļa vietnē: https://fine2work.eu/io1/ 

 

 

https://fine2work.eu/io1/
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IO2 – FINE2WORK izglītības pasākumu kopuma kritēriji un 

kompetences sistēmas rādītāji – mācību moduļi 
 

Intelektuālajā iznākumā 2 partneri izmantoja IO1 izstrādātā Salīdzinošā ziņojuma secinājumus, lai 

analizētu kompetences, kas jāattīsta visās iesaistītajās valstīs. Pamatojoties uz to, partneri izvēlējās 

mācību priekšmetus un organizēja tos 3 moduļos ar vairākiem apakštematiem: Uzņēmējdarbības 

prasmes, Finanšu prasmes un Digitālās prasmes. 

Pēc tam katram modulim tika izstrādāti FINE2WORK kompetenču komplekti, un tie kļuva par pamatu 

visa mācību kursa izstrādei. 

Visiem IO2 REZULTĀTIEM var piekļūt projekta tīmekļa vietnē https://fine2work.eu/io2/ 

 

IO3 – FINE2WORK ekosistēma un platforma: e-mācību, 

novērtēšanas un apstiprināšanas process 
IO3 

1. Lai izstrādātu ekosistēmu, kurā attīstīsies Atklātā žetona sistēma (pamatojoties uz kompetenču 

sistēmu IO2), lai noteiktu, pazītu un apstiprinātu pieaugušo digitālās, finansiālās un 

uzņēmējdarbības prasmes. 

- Veicināt novatoriska e-NOVĒRTĒJUMA INSTRUMENTA izmantošanu dažādu kompetenču 

pārskatāmībai, validēšanai un atzīšanai, kas jāiegūst, izmantojot sinerģiju starp pieaugušo 

organizācijām, universitātēm, izglītības centriem, skolām, uzņēmumiem, ieinteresētajām 

personām un iestādēm atklātā un digitālā vidē (Erasmus + horizontālās prioritātes). 

- Uzsākt SINERĢIJU izveidi starp NVO, darba tirgu, iestādēm, ieinteresētajām personām, iestādēm 

utt., lai apstiprinātu un akreditētu FINE2WORK programmu un pieaugušo digitālās, finansiālās 

un uzņēmējdarbības prasmes. 

2. Izstrādāt PROJEKTA vajadzībām izmantojamo DINAMISKO un INTERAKTĪVO e-PLATFORMU, kas 

darbosies kā Atvērto mācību vide, piedāvājot šādas funkcijas: 

- starpaktivitāšu iespējas, izmantojot e-akadēmiju, jāuzstāda ar mācību iespējām, t. i., KA1 

kursiem 

- Nepārtraukta attīstība, izmantojot e-resursu datu banku ar noderīgiem e-rīkiem un resursiem, 

lai atbalstītu pieaugušus pedagogus/brīvprātīgos 

- e-Kopiena darbaudzināšanai, līdzinieku un ekspertu atbalstam, norādījumiem un labas prakses 

apmaiņai. 

3. Veikt visus tehnoloģiskos pasākumus, lai Atklāto žetonu ekosistēmu savienotu ar platformu, 

ņemot vērā pieprasījumus – problēmas, izdodot OB un demonstrējot OB par izglītojamajiem un 

pasniedzēju profiliem. 

4. Lai izveidotu e-rokasgrāmatu ar perona lietošanas instrukcijām un norādījumiem. 

Visiem IO2 rezultātiem var piekļūt projekta tīmekļa vietnē: https://fine2work.eu/io3/ 

Interaktīvā e-mācību platforma ir gatava un pieejama lietošanai šeit: https://academy.fine2work.eu/ 

https://fine2work.eu/io2/
https://fine2work.eu/io3/
https://academy.fine2work.eu/
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IO4 – FINE2WORK politikas pasākumu kopums: centrmezglu 

izveide kā daļa no politikas ieteikuma, lai uzlabotu stratēģiju no 

vietējā uz valsts līmeni 
 

Galvenie mērķi: 

1. Lai izstrādātu, izstrādātu, sagatavotu un izmēģinātu “FINE2WORK UPSKILLSING CEĻU” 

programmas īstenošanai nepieciešamo AIZMUGURES KOMPLEKTU (tostarp ceļu karti, vadlīnijas, 

veidnes, labus piemērus, uzraudzības instrumentus, praktiskus padomus utt.) 

2. Izstrādāt, izstrādāt un izmantot KAMPAŅU un LŪGUMRAKSTU, lai atbalstītu šāda veida prasmju 

ieviešanu jauniešiem (kā paredzēts Jauno prasmju programmā un Pieaugušo stratēģijā) 

3. Veicināt FINE2WORK CENTRU izveidi ar pieaugušo pedagogu, pasniedzēju, uzņēmējdarbības un 

IKT ekspertu atbalstu, 

4. speciālistiem, bankām, uzņēmumiem, MVU utt., kas vajadzīgi projekta ilgtspējai un 

izmantošanai. 

5. Izstrādāt un sagatavot FINE2WORK NO HOME/REMOTELY POLITIKAS RECOMMEDNATION 

STRATĒĢIJAS PAKETES projektu produktu pilnveidošanai, nodošanai, izmantošanai un ilgtspējai 

vietējā, reģionālā un valsts mērogā ES sauszemes mērogā turpmākai izmantošanai. 

6. Uzsākt FINE2WORK INICIATĪVU kā daļu no ES MONEY-START – UZŅĒMĒJDARBĪBAS NEDĒĻA ar 

dažādu pasākumu organizēšanu, pamatojoties uz projekta produktiem un sasniegumiem: 

izglītojamo izstāde, kampaņa, apbalvojumi, petīcija un deklarācija ES. 

7. Īstenot izstrādāto stratēģiju un programmu ar pieaugušo un pieaugušo pedagogu līdzdalību 

partnervalstīs. 

Visiem IO2 rezultātiem var piekļūt projekta tīmekļa vietnē: https://fine2work.eu/io4/ 

A iedaļa FINE2WORK īstenošanas pamatnostādnes 
[Projekta īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas vadlīnijas] 

A.1. FINE2WORK programmas īstenošanas termiņi un dalībnieki 
 

FINE2WORK programmas īstenošana notiks Kiprā, Latvijā, Portugālē un Bulgārijā. Visiem 

izmēģinājumos iesaistītajiem partneriem rūpīgi jāizvēlas īstenošanas dalībnieki un jāplāno 

izpildes daļa. 

Konkrēti, jābūt skaidri definētam projekta laika grafikam, lai nodrošinātu, ka viss noritēs tā, kā 

plānots attiecīgajā laikā. Saskaņā ar projekta grafiku īstenošana jāpabeidz līdz 2021. gada 

septembra beigām. 

https://fine2work.eu/io4/
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Katrs partneris no mērķa grupām atlasīs 10-20 dalībniekus. Skolotājiem, kas tiks izraudzīti pirms 

pētījumu veikšanas, jāpiedalās īstermiņa apmācībā (C1), kas viņiem piedāvās intensīvu mācību 

kursu, lai: 

 Informēšana par projekta mērķi 

 Iepazīstieties ar FINE2WORK Toolkit, FINE2WORK platformas un FINE2WORK 

novērtēšanas rīku lietošanu 

 Izveidot atvērto žetonu un kļūt par projekta Mentoru 

 Pārskatiet uzdevumus, ko tie veiks 

Sākotnēji bija plānots, ka īstermiņa kopīgais darbinieku apmācības pasākums notiks Kiprā. 

Korona vīrusa pandēmijas dēļ 2020. gada aprīlī tiks rīkots tiešsaistes apmācības pasākums. Šīs 

apmācības ilgums būs 5 darba dienas. Tā noslēgumā visiem dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts 

un Mentoring Badge, kas pierāda, ka viņi spēj īstenot FINE2WORK programmas izmēģinājuma 

izmēģinājumus. Pēc tam skolotāji no katras attiecīgās valsts rūpīgi ieplāno pasākumus un kārto 

mācību eksāmenus. 

 

ĪSTENOŠANAS GRAFIKS 

Marts Aprīlis Var Septembris 

• Dalībnieku pieņemšana 

darbā 

• Skolotāju īstermiņa 

apmācība (C1) 

Ιmplementation programmas 

FINE2WORK 

1. tabula: FINE2WORK programmas Ιmplementation laika grafiks 

 

2. tabula: FINE2WORK programmas Ιimplementation dalībnieki 

 

ĪSTENOŠANAS DALĪBNIEKI 

 Lektori Instruktori 

Kipra  

• 1 lektors 

Kopā: 4 lektori 

 

• 1-2 treneri 

Kopā: vismaz 4 treneri 

Latvija 

Portugāle 

Bulgārija 
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A.2. Ziņošana 
Visiem īstenošanas procesā iesaistītajiem partneriem jāaizpilda veidne, kurā ietverta 

informācija par FINE2WORK programmas īstenošanu. Pēc šīs izmēģinājuma testēšanas visa šī 

informācija tiks apkopota, lai sagatavotu detalizētu ziņojumu par īstenošanu. Kā minēts 

iepriekš, šajā īstenošanā ir iesaistītas četras valstis, Kipra, Latvija, Portugāle un Bulgārija. 

Šis materiāls, kā parādīts tabulā, ir balstīts uz FINE2WORK kompetences sistēmu un ir sadalīts 
trīs moduļos. Tika izveidota “Open Badge” sistēma, lai identificētu un validētu audzēkņu 
prasmes. 
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FINE2WORK kursi Atvērt žetonus FINE2WORK 

atstarpe 

FINE2WORK 

Resursu 

banka 

1. modulis: 

Uzņēmējdarbības 

kompetence 

Mācību 

materiāls, Lesson 

plāni, kvasi 

Uzņēmējdarbības 

kompetence 

Forums e - Resursi, 

e-rīki un 

Laba prakse 

2. modulis: 

Finanšu kompetences 

Mācību 

materiāls, Lesson 

plāni, kvasi 

Finanšu 

kompetences 

zīme 

3. modulis: 

Digitālās 

kompetences 

Mācību 

materiāls, Lesson 

plāni, kvasi 

Digitālās 

kompetences 

zīme 

Novērtēšanas rīks

  

 
Vispārējās 

kompetences 

zīmes 

3. tabula: FINE2WORK e-platforma 

Detalizētāk e-platforma sastāv no mācību materiāla un nodarbību plāniem ar mērķi atbalstīt 

uzņēmējdarbības koncepciju un kompetenču mācīšanu. Katra moduļa beigās studenti pabeidz 

viktorīnas, lai iegūtu FINE2WORK balvas. Katrs modulis cοmprises kontroldarbu. 

Šajā brīdī būtu jāuzsver, ka skolotāji mācību pasākuma laikā iepazīsies ar platformas 

izmantošanu un tās saturu, bet viņi varēs izmantot arī FINE2WORK e-rokasgrāmatu, kurā ir 

norādījumi par platformas izmantošanu. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan skolotāju rīcībā ir 

resursu kopums, viņiem būtu rūpīgi jāsagatavo materiāli, ko viņi vēlētos izmantot, ņemot vērā 

daudzveidīgās izglītojamo spējas, īpašības un vidi. Citiem vārdiem sakot, tā kā būs atšķirības 

studentu attīstības līmenī, skolotājiem tie būtu jāņem vērā un viņi var radoši pielāgot visus 

pieejamos materiālus savā izglītības kontekstā. 

Ir arī ieteicams, lai izglītojamajiem būtu atļauts patstāvīgi strādāt un risināt savas darbības savā 
tempā. Skolotāji uzņemas ārējo novērotāju lomu, ļaujot bērniem brīvi mijiedarboties ar 
sistēmu, kas sniedz atgriezenisko saiti un stimulē bērnu mijiedarbību. Viņiem jāiejaucas tikai 
tad, ja starp studentiem būs argumenti vai nepieciešami papildu paskaidrojumi. Turklāt viņi ir 
atbildīgi arī par programmatūras jautājumiem. Visbeidzot, tām būtu arī jānodrošina, ka mācību 
procesā piedalās visi izglītojamie. 
 

Visbeidzot, tā kā katrā valstī būs ievērojamas atšķirības īstenošanā, visiem partneriem būtu 

jāaizpilda šāda veidne, lai sagatavotu FINE2WORK programmas izmēģinājuma testu sīku 

aprakstu. 
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A.3. Novērtēšanas metodoloģija  
Ir taisnība, ka, lai īstenotu efektīvu novērtēšanu, ir skaidri jānosaka novērtēšanas pētījuma mērķi. Citiem 

vārdiem sakot, jautājums, kas būtu rūpīgi jāapsver, ir “Ko jūs vēlētos uzzināt pēc studiju pabeigšanas?”. 

Šajā novērtējumā tiks novērtēta FINE2WORK e-platformas un novērtēšanas rīku pievilcība un 

efektivitāte, pirms tos var atklāti izmantot valsts un ES līmenī. 

Šim novērtējumam izvēlētais novērtēšanas rīks ir daļēji strukturētas anketas (sk. 2. pielikumu). Mēs 

nolēmām izmantot šo īpašo pētniecības rīku, pamatojoties uz pētījuma mērķi un tēmu. Tāpēc, tā kā 

novērtējuma mērķis ir apkopot atzinumus par FINE2WORK programmu, vispiemērotākā metode 

izrādījās pievilcība un spējas uzlabot prasmes. Tādā veidā mēs varēsim savākt lielu apjomu pašatskaites 

datu vienlaicīgi no daudziem dažādiem respondentiem. Turklāt anketās ir iekļauti atklāti jautājumi, kas 

ļauj respondentiem brīvi paust savu viedokli, izskaidrot un novērtēt savas atbildes un izvairīties no 

jebkādiem ierobežojumiem. Turklāt ir atvieglota datu organizēšana un analīze. 

Jo īpaši anketu pirmā daļa attiecas uz personas datiem. Turpmāko jautājumu mērķis ir novērtēt attieksmi 

un veiktspēju, kamēr tie izmantoja e-platformu. Jo īpaši pievilcība, lietošanas ērtums, instrumenta 

grūtības pakāpe un motivācija tiks izvērtēta šādos jautājumos. 

Nobeigumā, visas anketas tiks tulkotas katras valsts attiecīgajā valodā. Visbeidzot, katrs partneris nosūtīs 

ziņojumu, iepazīstinot ar savas valsts izmēģinājumu rezultātiem. 

 

Visi vajadzīgie dokumenti, veidnes un anketas ir atrodamas B pielikumā “Veidnes FINE2WORK 

ieviešanai”.  
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B IEDAĻA. Sinerģijas iestatīšana 
Sinerģijas un brīvprātīgo atbalsta grupu izveide FINE2WORK 

centru virzienā 

Vārds “sinerģija” nozīmē vienlaicīgu darbību vai centienus, citiem vārdiem sakot, sadarbību. Īsi sakot, 

tā ir dažādu spēku summa, kas tiek virzīta uz pašu mērķi. Pamatojoties uz šo priekšnoteikumu, sinerģija 

pastāv, ja divi vai vairāki cilvēki apvienojas un rīkojas vienādi, virzoties uz kopīgu mērķi. 

Tāpēc sinerģija ir tādas cilvēku grupas enerģijas saplūšana, kas kopumā dzīvo kopā, lai sasniegtu to 

pašu mērķi. Ir diezgan grūti, kā jums ir jābūt pieredzei savā dzīvē, būt sinerģijā ar citiem cilvēkiem. 

Piemēram, savās emocionālajās attiecībās tu dažkārt esi uztvēris, ka tev bija tādi paši enerģiski nodomi 

kā tavam partnerim, bet citās situācijās ne tik daudz. 

Tomēr šis jēdziens neattiecas tikai uz radošajām attiecībām, un arī profesionālajām attiecībām ir jābūt 

ar sinerģiju, lai tās pienācīgi darbotos. 

Sākot no sinerģijas principa, var apgalvot, ka uzņēmējdarbības sinerģija ir sadarbības dalībnieku 

integrācijas pasākumu kopums, papildus mērķu un mērķu saskaņošanai, lai visi darbotos harmoniski un 

produktīvi. Tas sastāv no pieciem punktiem. Tie ir 

• Sadarbība 

• Cieņa 

• Lojalitāte 

• Saistības 

• Savienība 

Tādējādi uzņēmējdarbības sinerģija ir katra grupas dalībnieka centienu summa, kas vērsta uz to pašu 

mērķi, piemēram, projekta izpildi. 

Uzņēmējdarbības vidi, kurā pastāv sinerģija, raksturo galvenokārt tas, ka grupas locekļi spēj veikt 

noteiktas darbības atbilstoši un labi izpildītā veidā. Šajā ziņā cilvēkiem, kas ir vienā komandā, ir jāzina, 

kā izmantot katra cilvēka tehniskās, emocionālās un uzvedības prasmes, lai virzītu labāko darbu 

projekta izpildē. 

Turklāt šī sinerģijas vide ļauj visiem pastāvīgi sadarboties, lai būtu iespēja apmainīties ar pieredzi un 

dalīties zināšanās. 

 

Turklāt uzņēmējdarbības videi, kas ir sinerģiska, ir tāda kā konkurences priekšrocība tirgū, jo tajā ir 

cilvēki, kas vairāk nodarbojas ar organizācijas kultūru un uzņēmuma vērtībām, reāli strādā, lai īstenotu 

organizācijas uzdevumu, kā arī īsteno savu redzējumu ikdienas darbā. 

Sinerģiskāka un produktīvāka komanda var pagriezt savu enerģiju, lai sasniegtu kopīgus mērķus, un, 

protams, ir veiksmīgāka. Šis priekšrocību kopums nodrošina uzņēmumam konkurences atšķirības, lai 

tas pats varētu atrasties tirgū, kas ir neapgrozāms aktīvs. 

Uzņēmums, kam ir sinerģiska darba vide, vienlaikus ir harmoniskāks, kopīgāks un produktīvāks. Šo 

dzīvīgo jūtu popularizēšana komandas biedriem ir ļoti svarīga, lai to izspēlētu jūsu vadītāji. 
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Tāpēc, ja vēlaties, lai jūsu uzņēmums būtu priekšā konkurentiem, jūsu komanda būtu sinerģiska un 

produktīva, jūsu locekļi būtu vairāk uzticīgi savai organizatoriskajai kultūrai un jūsu rezultāti būtu labāki 

un labāki, iespējams, ir īstais brīdis pārdomāt komandas darba politiku un sākt veicināt vēl lielāku 

uzņēmumu sinerģiju. 

Fine2work projekta pamatā ir sinerģiska sadarbība, un, izveidojot izglītības paketi, konsorcijs arī vēlējās 

dalīties savās zināšanās un pieredzē ar tiem, kam tā nepieciešama, veicinot finansiālās, digitālās un 

uzņēmējdarbības prasmes. 
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C iedaļa. Kampaņa un lūgumraksts 
 

1. Ievads 
 

FINE2WORK kampaņas mērķis ir: 

• Veicināt FINE2WORK programmu 

• Izveidot FINE2WORK centrmezglus 

• Veicināt pieaugušo izglītojamo (galvenokārt sieviešu) izpratni par uzņēmējdarbības, digitālajām 

un finanšu prasmēm 

• Lai palīdzētu pieaugušajiem izveidot savu “mājas uzņēmējdarbības modeli” vai “strādāt 

attālināti kā darbiniekiem” 

• Veidot FINE2WORK kopienu ar attiecīgajām organizācijām, indivīdiem, ieinteresētajām 

personām, pieaugušo pedagogiem, izglītības centriem utt. 

 

FINE2WORK kampaņa ietver: 

• FINE2WORK programmas popularizēšanai izmantojamie vizuālie materiāli 

• Jūsu organizācijas sociālo mediju lapā kopīgojamās sociālo mediju ziņas 

• Saistību memorands starp organizācijām, ieinteresētajām personām u.c. FINE2WORK projekta 

popularizēšanai 

 

2. Mērķa grupas 
 

 

 

 

 

 

Tiešā mērķa grupa: 

Pieaugušie atpūtnieki (īpaši sievietes) 

Netiešā mērķa grupa: 

Pieaugušais pedagogs 
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3. Lietas, kas jums būs nepieciešamas: 
3.1 Vizuālie materiāli  

 

Lūk, daži vizuāli materiāli – veidnes, kas sagatavotas, lai sāktu veidot savu FINE2WORK kopienu: 

• Skrejlapa Nr. 1 (1. pielikums): viena veidne kā skrejlapa ar vispārīgu informāciju par projektu 

• 2. skrejlapa (2. pielikums): viena veidne kā skrejlapa un uzaicinājums pieaugušajiem skolēniem 

pievienoties FINE2WORK mācību programmai 

• Sociālo mediju dizaini (3. pielikums): divas ielūgumu veidnes par projektu, kas tiks izmantots 

Facebook (pamatojoties uz Facebook un Instagram amatu kategorijām), un viena vispārīga 

informācija par projektu, kas tiks izmantots Facebook notikumu reklāmkarogam 

• Saistību memorands (4. pielikums) 

 

3.2 Sociālie mediji 

 
Tālāk varat atrast dažus piedāvātos sociālo plašsaziņas līdzekļu ziņojumus, kas tiks izplatīti jūsu 

organizācijas sociālo mediju lapā, lai reklamētu FINE2WORK projektu un programmu. 

 

➢ Vispārējās amata vietas FINE2WORK projekta popularizēšanai 

1) pirmā ziņa 

💡 sievietes veido 52% no kopējā Eiropas iedzīvotāju skaita, bet tikai 34,4% no Eiropas 

Savienības (ES) pašnodarbinātajiem un 30% no jaunizveidotajiem uzņēmējiem. 

👉 projekta FINE2WORK mērķis ir: 

✅ dod iespēju pieaugušajiem - galvenokārt sievietēm integrēties ekonomikā vai nu kā darba 

ņēmējiem, vai uzņēmējiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām un spējām. 

✅ nodrošināt augstas kvalitātes mācību iespējas pieaugušajiem, lai viņi varētu uzlabot savas 

digitālās un finansiālās prasmes, apgūstot jaunas pamatprasmes, piemēram, uzņēmējdarbības 

prasmes, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, piekļuvi un līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā. 

👉 galvenie projekta rezultāti ir šādi: 

✔  kartēšana attiecībā uz iespējām pieaugušajiem strādāt mājās vai attālināti 

✔  izglītības pakotne: ietver “kompetenču sistēmu” un “mācību materiālu” trim moduļiem, kas 

tiks izstrādāti — “Uzņēmējdarbības, Finanšu un Digitālās kompetences” 

✔  atvērto žetonu ekosistēma: novērtēšanas un apstiprināšanas sistēma pieaugušajiem 

izglītojamajiem 
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✔  e-mācību platforma: “kompetenču sistēmas” un “mācību materiālu” 

https://academy.fine2work.eu/ 💻 

✔  izveidot FINE2WORK ToolKit, kas palīdz izveidot centrmezglus 

📢, kurus interesē mūsu projekts? Skatiet mūsu tīmekļa vietnē jaunākos atjauninājumus: 

www.fine2work.eu un oficiālā Facebook lapa https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-

101662744706705 

#fine2workproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills 

 

2) otrā ziņa 

💡 IR TAS, KA JŪS VĒLATIES IEGŪT PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBU UN ATTĀLINĀTI KĻŪT PAR 

UZŅĒMĒJU? PIEVIENOJIETIES FINE2WORK KOPIENAI! 

📢 projekta FINE2WORK mērķis ir: 

✅ dod iespēju pieaugušajiem - galvenokārt sievietēm integrēties ekonomikā vai nu kā darba 

ņēmējiem, vai uzņēmējiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām un spējām. 

✅ nodrošināt augstas kvalitātes mācību iespējas pieaugušajiem, lai viņi varētu uzlabot savas 

digitālās un finansiālās prasmes, apgūstot jaunas pamatprasmes, piemēram, uzņēmējdarbības 

prasmes, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, piekļuvi un līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā. 

📢, lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.fine2work.eu un oficiālo 

Facebook lapu https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705 

#fine2workproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills 

 

➢ Amati FINE2WORK mācību programmas popularizēšanai 

1) pirmā ziņa 

💡 VAI JŪS VĒLATIES APGŪT UZŅĒMĒJDARBĪBAS, FINANŠU UN DIGITĀLĀS PRASMES? 

PIEVIENOJIES FINE2WORK MĀCĪBU PROGRAMMAI! 

📢 uzzināt vairāk par FINE2WORK mācību programmu mūsu tīmekļa vietnē www.fine2work.eu 

#fine2workproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills 

 

2) otrā ziņa 

❓, KĀPĒC SIEVIEŠU UZŅĒMĒJDARBĪBA IR SVARĪGA? 

❗ TO NOSKAIDRO FINE2WORK MĀCĪBU PROGRAMMĀ! 

https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
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📢 uzzināt vairāk par FINE2WORK mācību programmu mūsu tīmekļa vietnē www.fine2work.eu 

#fine2workproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills 

Sociālo mediju padomi 

• Savās ziņās izmantojamie atsauces tagi: #FINE2WORKproject #ErasmusPlus 

#EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills 

• Izmantot bezmaksas attēlus savos ziņojumos vai saziņas materiālos (pixabay.com, 

unsplash.com, pexels.com) 

• Kataloģiski Phrases, piemēram, “BEZMAKSAS MĀCĪBU PROGRAMMA” 

• Izmantot emojis (https://www.piliapp.com/facebook simbolus/) 

• Iekļaut multividi (attēlus, videoklipus, video): tā ir pievilcīgāka nekā vienkāršs teksts, un tā 

aicina vairāk iesaistīties 

• Paturiet to īsu: ja jūs to nelasītu, ritinot savu Facebook, jo tas ir pārāk garš, tāpat kā mūsu 

mērķa grupa 

• Iekļaut saites uz FINE2WORK tīmekļa vietni (https://fine2work.eu/) un e-mācību platformu 

(https://academy.fine2work.eu/) 

 

4. Noderīgi rīki kampaņas izveides sākšanai 
Šeit ir saraksts ar noderīgiem tiešsaistes rīkiem, kurus varat izmantot savā kampaņā. 

• MailChimp: biļetenu izveide un sūtīšana; galveno lapu izveide pasākumiem; kontaktpersonu 

datu bāzu pārvaldība 

• Kanva: vienkārša, bezmaksas, lietotājam draudzīga grafiskā dizaina programmatūra 

• Unsplash, Pixabay, Pexels: attēli bez autoratlīdzības 

• Coolors: krāsu shēmu ģenerators (https://coolors.co/) 

• Flaticon: bezmaksas vektora ikonas 

• Freepik: bezmaksas vektori, akcijas foto, PSD un ikonas 

• Poiliapp: jūsu sociālo mediju ziņu emojis 

/!\ vienmēr atsaukties uz projekta vizuālo identitāti, pirms veidot jaunu materiālu! 

FINE2WORK krāsu paletē: 

 

 

 

 

  
#ea6d63 

R: 234 

G: 109 

B: 99 

#283256 

R: 40 

G: 50 

B: 86 

#f8ccc9 

R: 248 

G: 204 

B: 201 

https://www.piliapp.com/facebook-symbols/
https://fine2work.eu/
https://academy.fine2work.eu/
https://mailchimp.com/
https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://coolors.co/
https://coolors.co/
https://www.flaticon.com/home
https://www.freepik.com/
https://www.piliapp.com/facebook-symbols/
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5. Pielikumi 
5.1 1. pielikums – 1. posms 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šajā saitē jums var būt redaktora tiesības pārskatīt/modificēt skrejlapu. 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEdseHPJ88/share/preview?token=dY6HslQ3teeaAyYvdw82IA&role=EDITOR&utm_content=DAEdseHPJ88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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5.2 2. pielikums – Flyer 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šajā saitē jums var būt redaktora tiesības pārskatīt/modificēt skrejlapu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEdseHPJ88/share/preview?token=dY6HslQ3teeaAyYvdw82IA&role=EDITOR&utm_content=DAEdseHPJ88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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5.3 3. pielikums – Sociālo plašsaziņas līdzekļu modeļi 
 

1) ielūguma veidne — Facebook Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šajā saitē jums var būt redaktora tiesības pārskatīt/modificēt noformējumu. 

2) ielūguma veidne — Instagram Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šajā saitē jums var būt redaktora tiesības pārskatīt/modificēt noformējumu. 

https://www.canva.com/design/DAEdtWVhMso/share/preview?token=0abZjn5KFFA4tZ9rGga3Ug&role=EDITOR&utm_content=DAEdtWVhMso&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEdtX-D6Sg/share/preview?token=1U7ezRCVWnHOSi5eCZ4rCA&role=EDITOR&utm_content=DAEdtX-D6Sg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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3) ielūguma veidne – Facebook notikumu baneris 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šajā saitē jums var būt redaktora tiesības pārskatīt/modificēt noformējumu. 

 

5.4 4. pielikums – Saistību memorands 

 

COMMITMMENT MEMORANDS FINE2WORK IEINTERESĒTO PERSONU 

ATBALSTAM 

Digitālo tehnoloģiju, piemēram, viedtālruņu, planšetdatoru, 
klēpjdatoru un galddatoru plaša izmantošana darbam mājās un citur, 
strauji pārveido tradicionālo darba modeli. Tas var uzlabot darba un 
privātās dzīves līdzsvaru, samazināt darba laiku un palielināt 
produktivitāti. 

Pētījumi (EUROSTAT 2017) liecina, ka pastāvīgi pieaug to pieaugušo 
skaits, kuri strādā mājās. Konkrētāk, nodarbināto, kas ir vecumā no 15 
līdz 64 gadiem, īpatsvars ES, kuri parasti strādā mājās, 2017. gadā bija 
5,0%. Es no mājām parasti strādā vairāk pašnodarbināto (18,1%) nekā 
no darba ņēmējiem (2,8%). Darba ar mājām biežums pieaug līdz ar 
vecumu, kas norāda uz pieaugušo un senioru nepieciešamību palikt 

iemaņu varā. Tikai 1,6% no 15-24-gadīgajiem ES parasti strādāja no mājām 2017. gadā, pieaugot līdz 
4,7% no 25-49-gadīgajiem un 6,4% no 50-64-gadīgajiem. 

Turklāt pētījumi liecina, ka ES sieviešu īpatsvars, kas parasti strādā mājās, ir nedaudz lielāks (5,3%) nekā 
vīriešu (4,7%). Darbs ir ne tikai dzimumu līdztiesības un sieviešu ekonomiskās neatkarības noteicošais 
faktors, bet arī svarīgs visai ekonomikai. Sieviešu nodarbinātības modeļi ir cieši saistīti ar mātes stāvokli. 
Tāpat vēl viena pieaugušo kategorija, kas dod priekšroku darbam mājās, ir pieaugušo grupa ar 
invaliditāti. 2011. gadā vairāk nekā 15% nodarbināto personu ar invaliditāti strādāja mājās salīdzinājumā 
ar 13% personu bez invaliditātes neatkarīgi no tā, kura no divām invaliditātes definīcijām tiek izmantota. 

https://www.canva.com/design/DAEdtMQXmZ8/share/preview?token=Adf6_6uvDsIhH5Vza001rw&role=EDITOR&utm_content=DAEdtMQXmZ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


  

24 
 

FINE2WORK rīkkopa 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, FINE2WORK projekta mērķis ir: 

• Dod iespēju pieaugušajiem - galvenokārt 

sievietēm integrēties ekonomikā vai nu 

kā darba ņēmējiem, vai uzņēmējiem, 

pamatojoties uz viņu vajadzībām un 

spējām. 

• Nodrošināt augstas kvalitātes mācību 

iespējas pieaugušajiem, lai viņi varētu 

uzlabot savas digitālās un finansiālās 

prasmes, apgūstot jaunas 

pamatprasmes, piemēram, 

uzņēmējdarbības prasmes, lai nodrošinātu sociālo integrāciju, piekļuvi un līdzdalību darba tirgū 

un sabiedrībā. 

FINE2WORK projekta galvenie rezultāti ir šādi: 

• Katrā partnervalstī (Latvijā, Kiprā, Bulgārijā un Portugālē) veikti pētījumi, lai noteiktu pašreizējo 

screne katrā valstī, un pēc tam salīdzinošs ziņojums, kurā sniegts pārskats par sievietēm, kas 

entrepreunership attālināti, un pieaugušo izglītojamo zināšanas par entrepreunership, finanšu 

un digitālajām prasmēm. 

• Mācību iespēju kartēšanas kolekcija pieaugušajiem mājās veicamiem vai attāliem darbiem 

• Apmācības programmā tiks piedāvāta kompetenču sistēma, kurā ietverti kritēriji un rādītāji trim 

moduļiem (Uzņēmējdarbības, Finanšu un Digitālās prasmes). 

• Mācību priekšmetu komplekti/mācību moduļi, kas ietver mācību materiālus trim moduļiem un 

mācību plānus un izdales materiālus pieaugušo instruktoriem, kas izmantojami mācību 

programmā 

• Novērtēšanas un validācijas sistēma, izmantojot inovatīvo ideju par atvērto žetonu ekosistēmu, 

ko pieaugušie izglītojamie izmēģinās, izmantojot mācību programmā iegūtās zināšanas un 

prasmes. 

• Izstrādāt e ¬ mācību platformu, kurā darbojas “kompetenču sistēma” un “mācību materiālu” 

https://academy.fine2work.eu/ 

• FINE2WORK ToolKit izveide, kas palīdz izveidot centrus un ietver visu nepieciešamo informāciju 

ārējām ieinteresētajām personām, organizācijām, pieaugušo apmācībām, kā īstenot 

FINE2WORK mācību programmu 

• FINE2WORK centru izveide, kas piedāvā pieaugušo izglītojamo (galvenokārt sieviešu) apmācības 

programmu 

 
Ar šo saistību memorandu visas organizācijas un to locekļi visos līmeņos vienojas īstenot FINE2WORK 
projektu principus, izmantojot savu politiku, pasākumus un labu praksi. Tā ir oficiāla un publiska 
apņemšanās un atzinība, ka organizācija ir apņēmusies FINE2WORK ToolKit un izveidot FINE2WORK 
centrus. 
 
Jūsu atbalsts un apņemšanās īstenot FINE2WORK projektu ir diezgan vienkārša, tomēr ir jāveic šādi 
pasākumi: 
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1. Apstiprinājuma un atbalsta vēstuļu atbalsts: mēs lūdzam organizācijas un personas dalīties 
atbalsta vēstulē ar savu parakstu. Vēstulē jāiekļauj šāds paziņojums: 
 
“Kā FINE2WORK projekta principu atbalstītājs un atbalstītājs: es/mēs esam apņēmušies aktīvi 

iestrādāt FINE2WORK jēdzienus, kas ir pārstāvēti mūsu darba kultūrā un mūsu ikdienas 
darbības politikā, procesos un praksē.” 

Mēs mudinām organizācijas un/vai indivīdus īsi iepazīstināt ar sevi un īsi aprakstīt iemeslus, kāpēc viņi 
tic šim projektam un kā tas būs piemērots viņu darbam. 
 

2. Logotips: organizācijām būtu jādalās ar savu logotipu, lai to iekļautu FINE2WORK tīmekļa vietnē, 
sociālo plašsaziņas līdzekļu lapās un citos reklāmas materiālos. 

3. Vēstnieks (-i): organizācijām jāidentificē vismaz viena persona, kas būs FINE2WORK vēstnieks (- 
ņi). Vēstnieki būs projekta un apstiprināšanas organizācijas sadarbības dalībnieki. Tie veicinās 
līdzdalības paplašināšanu mācību programmā starp mērķgrupām, izmantojot esošos saziņas 
kanālus, lai vairotu izpratni, un tie atbalstīs FINE2WORK projekta integrēšanu apstiprinošās 
organizācijas procesos un praksē. 

4. FINE2WORK kampaņas un kopienas: vēstnieki aktīvi atbalstīs ar projektu saistītās kampaņas, 
iniciatīvas un/vai darbības. Konsorcijs atbalstīs kampaņas, apmainoties ar ieteikumu 
materiāliem, RĪKU KOMPLEKTU, reklāmas materiāliem, e-mācību platformu, veidos sakarus ar 
citām ieinteresētajām personām un organizācijām un sniegs detalizētu informāciju par 
gaidāmajiem pasākumiem. 

 
 

Ja vēlaties apstiprināt un atbalstīt FINE2WORK projektu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu 
tīmekļa vietnes https://fine2work.eu/, mūsu Facebook lapas @fine2workproject vai apmeklējiet 

mūsu e-mācību platformas https://academy.fine2work.eu/. 
 

Mēs augstu vērtējam jūsu atbalstu! 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://fine2work.eu/
https://academy.fine2work.eu/
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D iedaļa Labā prakse 
 

„Labā prakse sastāv no metodes (- ām), kas identificēta (- as) kā efektīva (- as) tās (to) īstenošanas 

kontekstā, lai veiktu konkrētu uzdevumu, darbību vai procedūru vai, vēl plašāk, lai veiktu to kopumu, 

ar mērķi sasniegt kopīgu mērķi. 

“Labā prakse ir tā, kas, lai sasniegtu labāko praksi, nosaka minimālās sertifikācijas prasības.” 

“Labākā prakse ir ideāli veidi, kā izpildīt procesu vai operāciju. Tie ir līdzekļi, ar kuriem vadošās 

organizācijas un uzņēmumi sasniedz augstu sniegumu un kalpo arī kā mērķi organizācijām, kuru mērķis 

ir sasniegt izcilības līmeni." 

Nav vienota “labākās prakses” procesa un nav prakses kopuma, kas visu laiku darbotos uz visām 

vietām. 

Jāņem vērā, ka uzņēmumiem vai organizācijām ir savi mērķi, iespējas un ierobežojumi, kas jāpielāgo, 

izmantojot paraugpraksi. 

Turklāt “labākā prakse” ir atkarīga no katras organizācijas attīstības posma, un šī prakse mainās, 

organizācijai progresējot, tiecoties pēc kvalitātes un izcilības. 

Ņemot to vērā, ir svarīgi sekot labajai praksei šajā jomā, un labākās prakses atrašana vienkārši prasa 

laiku, lai izpētītu, ko jūs plānojat darīt, un atrastu labāko veidu, kā to paveikt. Lai viss noritētu gludi un 

efektīvi, ir svarīgi izveidot savu labāko praksi savā kompetences jomā vai uzņēmumā. Labākā prakse var 

turpināties, jo tiek rasti jauni un labāki risinājumi, vai arī rodas labāka izpratne, jaunas tehnoloģijas vai 

vienkārši dažādi veidi, kā uz lietām skatīties. 

Daudzreiz tas, ko var pieņemt par labāko praksi, faktiski nav paņemts, lai noskaidrotu, vai tas patiešām 

ir labākais veids, kā rīkoties, vai tikai labs veids, kas kādu laiku ir veiksmīgi izmantots. Tas nekādā veidā 

nenozīmē, ka labāko praksi nevajadzētu izmantot, kamēr nav atrasts kaut kas labāks. Pašreizējā 

paraugprakse ir izrādījusies visefektīvākais darba veids. Dažās jomās labākā prakse var būt stingri 

definēta, bet citās tā var būt atklātāka. 

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir paturēt prātā un ievērot esošo labo praksi, Fine2work projekts ir izveidojis 

un padarījis pieejamu labas prakses sarakstu šajā jomā ar iestādēm, programmām un iespējām, kas ir 

spējušas sasniegt mērķus un sniegt labus rezultātus. 
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6. Secinājums un nākamās darbības 
 

Kopumā šis dokuments sastāv no FINE2WORK rokasgrāmatas FINE2WORK Toolkit: A Z pakotnes 

ieviešanai. Tā sniedza lasītājam pārskatu par FINE2WORK projektu un pamatnostādnes programmas 

īstenošanai. 

Programmas īstenošana var notikt dažādos veidos - intensīvs mācību kurss, pēcskolas klubi, pašstudijas, 

atkarībā no katras partnervalsts konteksta. Turpmākie pasākumi ietver projekta palielināšanu ES līmenī, 

lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspējību un izmantošanu plašākā līmenī. 
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PIELIKUMI 
 

A) A pielikums: Projekta rezultāti un rezultāti 
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A1) A1 pielikums Salīdzinošais 

ziņojums 
 

1. Vispārīgs pārskats 

 

FINE2WORK projekts ir “Erasmus +” projekts, kura mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem 

trīspakāpju kvalifikācijas celšanas programmu, lai apgūtu, attīstītu, novērtētu un validētu 

svarīgu prasmju kopumu (finanšu, ciparu un uzņēmējdarbības jomā), kas ļautu apmierināt 

attālinātas darba vajadzības. Projektā uzsvērta sieviešu līdzdalība darba tirgū, lai pārvarētu 

nodarbinātības problēmas. Projekts atbilst ES horizontālajām sociālās integrācijas prioritātēm, 

atbalstot indivīdus pamatprasmju un pamatprasmju iegūšanā un attīstīšanā, kā arī atvērto 

izglītību un inovatīvo praksi digitālajā laikmetā. Sievietes bieži saskaras ar ierobežotu piekļuvi 

digitalizētajam darba tirgum un, saņemot atbilstošu apmācību, var atgūt pašapziņu un 

pašcieņu, būt aktīvi pilsoņi un finansiāli neatkarīgi pieaugušie. 

Projekta vajadzībām katrs partneris sagatavoja nacionālo ziņojumu, kurā apzinātas pieaugušo 

izglītojamo uzņēmējdarbības, finansiālās un digitālās vajadzības, vienlaikus iepazīstinot ar 

aktuālo ainu par sieviešu piekļuvi darba tirgum katrā atsevišķā valstī - Latvijā, Portugālē, Kiprā 

un Bulgārijā. Ziņojumā ir iekļautas arī esošās apmācības iespējas, ko atbalsta valsts iestādes, lai 

atbalstītu pieaugušos izglītojamos uzņēmējdarbības, finanšu un digitālajā jomā, lai sniegtu 

visaptverošu analīzi par pieaugušo izglītojamo vajadzībām un trūkumiem uzņēmējdarbības 

jomā. Valsts ziņojuma pēdējā daļa parāda valsts publisko un privāto struktūru iesaistīšanos citos 

Eiropas projektos saistībā ar sociālo integrāciju un uzņēmējdarbības attīstību. 

Valsts ziņojuma mērķis ir piedāvāt padziļinātu pētījumu par katras atsevišķas valsts 

uzņēmējdarbības tirgus spēju pašreizējo stāvokli attiecībā uz dzimumu līdztiesību un apzināt 

pieaugušo izglītojamo atšķirības un vajadzības saistībā ar uzņēmējdarbības, finanšu un digitālo 

kompetenci. Visbeidzot, secinājumos tiks apkopoti galvenie konstatējumi un pasākumi, kas 

jāveic, lai veicinātu digitālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, kas vērstas uz sievietēm. 

 

Visu ziņojumu varat izlasīt mūsu mājas lapā. 

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2020/12/FINE2WORK-IO1_A3-Comparative-Report-for-Peer-Learning_final_public.pdf
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A2) A2 pielikums: FINE2WORK struktūra 
 

1. MODULIS: UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE 
 

 

Moduļa vispārīgs apraksts 
 

Šis modulis nodrošinās pamatizpratni un dažus pirmos soļus uzņēmuma izveides un sākšanas procesā. 

Tajā tiks definētas un izskaidrotas dažas pamatidejas uzņēmējdarbības jomā, piemēram, 

uzņēmējdarbības idejas pilnveidošana, iespēju atrašana un izmantošana, resursu iegūšana un 

izmantošana. Tas noderēs arī kā pārskats par pamatīpašībām, kas ir svarīgas, lai sekmīgi pildītu savu 

uzņēmēja lomu. 

 

Pilns apraksts un faktiskā struktūra ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē. 

 

 

  

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK-Framework-Module-1-Entrepreneurial-Competences.pdf
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2. MODULIS: FINANŠU PRATĪBA 
 

Moduļa vispārīgs apraksts 
“Financial Literacy” modulis sniedz informāciju par kolektīvo finansēšanu ar kolektīvās finansēšanas 

principu pamatelementiem, cenu noteikšanas un izmaksu struktūru – kā noteikt produktu un 

pakalpojumu vērtību un saprast, vai potenciālo uzņēmumu aprēķins ir dzīvotspējīgs, ārējā finansējuma 

iespējas pašu mazo uzņēmumu vai pašnodarbinātības darbības uzsākšanai. Pieaugušie iemācīsies: 

1. Noteikt produktu un pakalpojumu vērtību 

2. Aprēķināt sava mazā uzņēmuma/pašnodarbinātības sākuma izmaksu struktūru 

3. Meklēt ārējā finansējuma iespējas 

4. Izprast kolektīvās finansēšanas koncepciju un principus 

 

Pilns apraksts un faktiskā struktūra ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē. 

  

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK_Framework_Module-2-Financial-Competences.pdf
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3. MODULIS: DIGITĀLĀS PRASMES 
 

Moduļa vispārīgs apraksts 
“Digital Competences” modulis sniedz informāciju par galvenajām “Google” funkcijām un lietotnēm, 

piemēram, Google Search, Google e-mail (Gmail), Google Drive, Google Calendar un Google Contacts. 

Pieaugušie iemācīsies: 

1. Meklēt informāciju tiešsaistē 

2. Izveidot e-pasta kontu un kā to izmantot 

3. Saglabāt informāciju tiešsaistē 

4. Kalendāru un notikumu izveide 

5. Kontaktpersonu vai kontaktpersonu grupas izveide 

 

Pilns apraksts un faktiskā struktūra ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē. 

 

  

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINE2WORK_Framework_Module-3-Digital-Competences.pdf
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A3) A3 pielikums. Mācību materiāli 
Ērtības labad FINE2WORK projekta mācību materiālus var lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes angļu, 

latviešu, portugāļu, bulgāru un grieķu valodā šādā tīmekļa vietnē: 

https://fine2work.eu/io2/ 

https://fine2work.eu/io2/
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A4) A4 pielikums Atklāto žetonu ekosistēma 
 

Atvērtie apzīmējumi ir digitālo prasmju, mācību rezultātu, sasniegumu vai pieredzes 

atspoguļojums, piemēram: 

➢ Grūtas prasmes: zināšanas, kompetences utt. 
➢ Maigās prasmes: kritiska domāšana, komunikācija utt. 
➢ Līdzdalība un kopienas līdzdalība 
➢ Oficiālā sertifikācija 
➢ Pilnvarojums 

 

Open Badge ir inovatīva sistēma, ko izmanto ASV un daudzās ES valstīs mācību validēšanai un 

atzīšanai, izmantojot OB tehnoloģiju, ko piedāvā kā atvērto izglītības resursu. Tā ir tehnoloģija, 

kas veicina brīvu piekļuvi un visu to ieinteresēto personu līdzdalību, kuras iesaistītas žetonu 

procesā, vienlaikus ļaujot radīt sinerģiju starp izglītojamajiem, izdevējiem (t.i., skolām, 

ieinteresētajām personām, uzņēmumiem, NVO, tostarp pasniedzējiem/brīvprātīgajiem kā 

koordinatoriem) un žetonu patērētājiem (t.i., formālo izglītību, valsts iestādēm, oficiālajām 

struktūrām, (potenciālajiem) darba devējiem). Tas novedīs pie apstiprināšanas procesa, kas 

radīs pārredzamu, nododamu, derīgu un ticamu ar kompetencēm saistītu prasmju un zināšanu 

kopuma validāciju. 

 

Vairāk par Atklātajām emblēmām un to ieviešanu FINE2WORK projektā var lasīt šeit. 

 

https://fine2work.eu/wp-content/uploads/2021/04/FINE2WORK-IO3.A2-Guide.pdf
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B) B PIELIKUMS FINE2WORK īstenošanas veidnes 
B1 pielikums: Uzaicinājuma vēstule 
 

Šeit var piekļūt uzaicinājuma vēstules veidnei. 

 

B2 papildinājums: Reģistrācijas veidlapa 
  

Reģistrācijas veidlapas veidnei var piekļūt šeit. 

 

B3 pielikums: Līdzdalības saraksts 
 

Dalības saraksta veidnei var piekļūt šeit. 

 

B4 pielikums. Dalības anketas 
 

Anketas ir pieejamas 4 valodās: 

PT saite 

https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/viewform 

BG saite 

https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/viewform 

CY saite 

https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/viewform 

LV saite: 

https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3 vmAN3qUNt8r5MgBXi4/viewform 

 

https://docs.google.com/document/d/1bFkIg8_duotIStXIFndYSfG77MVjJJtG/edit?usp=sharing&ouid=117039044512684014335&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/viewform


FINE2WORK rīkkopa 

 

B5 pielikums. Sertifikāta paraugs 
 

Sertifikāta veidnei var piekļūt šeit. 

 

B6 pielikums: Apmācības programma 
 

Apmācības programmas veidnei var piekļūt šeit. 

 

B7 B7: Dienas nodarbību plāna struktūra 
 

Šeit var piekļūt kursu plāna struktūras veidnei. 

 

B7 pielikums: Galīgais novērtējums 
 

Darbība: 

IO4: FINE2WORK POLITIKAS ATBALSTA PAKETE, AR KO IZVEIDO CENTRUS KĀ  DAĻU NO 

POLITIKAS IETEIKUMA, PALIELINOT STRATĒĢIJU NO VIETĒJĀ UZ VALSTS LĪMENI 

A2: FINE2WORK no MĀJĀM ĪSTENOŠANA un novērtēšana 

 

PT saite 

https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-

FF2vjDtd7E/edit?usp=sharing 

BG saite 

https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-

ZruS52P-A/edit?usp=sharing 

CY saite 

https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-

xE4BTSCFOmRc/labošana? usp = koplietošana 

LV saite: 

https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3 

vmAN3qUNt8r5MgBXi4/labošana? usp = koplietošana 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing

