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apmācību kvalitātes un satura uzlabošanai 

 
Šodien darba tirgus saskaras ar bezprecedenta situāciju. Gan uzņēmumi, gan darba vietas tiek 
reorganizētas vai likvidētas, jo, strauji mainoties pieprasījumam, ir sagrauti iepriekšējie biznesa 
modeļi. Jaunā realitāte pieprasa pavisam citu prasmju kopumu. 
 
Pašreizējā tendence arvien vairāk lietot digitālos rīkus un strādāt attālināti liek pārskatīt līdzšinējo 
darba tirgus modeli, jo īpaši, pievēršot uzmanību tam, kā darbinieki tiek sagatavoti un apmācīti. Ir 
pienācis īstais brīdis pievērst uzmanību darbinieku apmācībai, pārkvalifikācijai un prasmju 
uzlabošanai. 
 
Mēs vēlētos redzēt tādu apmācību sistēmu, kas sekmē radošas domāšanas un novatorisma, 
multidisciplinaritātes un uzņēmējdarbības prasmes. Šādu prasmju pilnveidošana ļaus tiem, kuri 
atrodas dīkstāvē vai zaudējuši darbu COVID-19 krīzes dēļ, ātrāk pielāgoties jaunajai situācijai un kļūt 
konkurētspējīgiem. 
 
Mēs arī uzskatām, ka ir jāievieš jauns prasmju apgūšanas modelis – atbilstošs digitālajai sabiedrībai 
un digitālajai ekonomikai. Izmantojot novatoriskas un ilgtspējīgas programmas, šo krīzi var pārvērst 
par iespēju tieši iedzīvotāju prasmju pilnveidošanai. 
 
Latvijas ekonomikas atveseļošanās pēc pandēmijas lielā mērā būs atkarīga no tā, vai valsts būs 
investējusi digitalizācijā, izglītībā un darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanā. Turklāt, lai 
apmierinātu strauji mainīgo pieprasījumu, darbinieku prasmju pilnveidošana ir jāizvirza par 
prioritāti. 
 
Tāpēc ATPL ierosina iesaistīties diskusijā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Ekonomikas ministriju 
un Izglītības un zinātnes ministriju, lai apzinātu dažādus risinājumus un tehnoloģijas, kas var palīdzēt 
apgūt nepieciešamās prasmes jau šobrīd un bez maksas. 
 
Tāpat aicinām pārskatīt esošās programmas un apmācību kursus, kas ir pieejami  pārkvalifikācijai un 
kvalifikācijas paaugstināšanai, pamatojoties uz reālo pieprasījumu darba tirgū šobrīd un pēc krīzes. 
 
ATPL ir gatava uzsākt dialogu ar Nodarbinātības valsts aģentūru un citām iesaistītajām pusēm, lai 
uzlabotu esošās apmācību programmas un dotu iespēju iedzīvotājiem apgūt kritiski svarīgas 
prasmes, kas būs vajadzīgas Latvijas ekonomikai pēc krīzes. 
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1. Posms – Pamatprasmes 

Produktivitātes rādītāji, kodēšanas pamatprasmes, datu pamatzināšanas, pārdošanas 
pamatiemaņas, datora pamatzināšanas. 
 

2. Posms - Profesionālās saskarsmes prasmes 
Produktivitātes, saskarsmes un citas nozīmīgas prasmes, strādājot no mājām. Konfliktu risināšanas 
un budžeta (arī personīgā) plānošanas iemaņas. Attālināta klientu apkalpošana un etiķete. 
 

3. Posms – Tehniskās prasmes 
Projektu tehniskās sagatavotības iemaņas un to pielietojums, programmēšanas valodu apguve. 
 

4. Mūžizglītība 
Tehnisko un citu prasmju nepārtraukta uzlabošana. Speciālistu sagatavošana pieprasītās jomās,  
piemēram, loģistikas un noliktavu nozarē. 
 

Pieejamie resursi (bezmaksas): 
 

 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/ 
 https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-business-school   
 https://kursi.startit.lv/ 
 https://www.edx.org/ 
 https://www.linkedin.com/learning 
 http://www.elementsofai.lv/ 

  
  

 
                                                                                                                             

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


