
 

 

 

 

 

 

Informētās piekrišanas veidlapa dalībai DCDS pilotmācībās 

 

Informācija par projektu: 

 

Projekta nosaukums: “Digitālo kompetenču attīstības sistēma”  

Saīsinājums: DCDS 

Projekta koordinators: All Digital AISBL, Brisele, Beļģija 

Līdzfinansētājs: Eiropas Komisija Erasmus+ 

Dotācijas līguma numurs: 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-

FORWARD 

Finansēšanas shēma: Forward-Looking Cooperation Projects 

Projekta sākuma datums: 01/01/2018 

Projekta ilgums: 24 mēneši 

Par projektu atbildīgā kontaktpersona: Peter Palvolgyi 

Kontakttālrunis: +32 2 893 0201 

E-pasts: info@all-digital.org 

 

 

 

Informētās piekrišanas veidlapa sastāv no divām daļām: 

Pirmā daļa: Informācija par DCDS projektu   

Otrā daļa: Informētās piekrišanas veidlapa  
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PIRMĀ DAĻA: INFORMĀCIJA PAR DCDS PROJEKTU  

1. Aicinājums piedalīties  

DCDS projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazkvalificētu pieaugušo Eiropas iedzīvotāju (kas 
vecāki par 25 gadiem un kuriem ir zemas prasmes) digitālās pamatprasmes nodarbinātībai, 
personīgajai izaugsmei, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai. 

Projekta galvenais uzdevums ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču 
Attīstības Sistēmu - DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās 
kompetences (piemēram, kritisko domāšanu, darbu komandā, patstāvīgumu, u.c.), kas nepieciešamas, 
ne vien lai izmantotu digitālās tehnoloģijas atbildīgi, bet arī, lai izmantotu šīs prasmes un tehnoloģijas 
daudzpusīgi ikdienā, piemēram, studējot, strādājot, plānojot brīvā laika aktivitātes, izmantojot 
sabiedriskos pakalpojumus, lai komunicētu efektīvi vai patstāvīgi un kritiski novērtētu internetā pieejamo 
informāciju. 

DCDS tiešsaistes mācību platforma praksē tiks pārbaudīta organizējot pilotmācības - neformālas 
mācības pieaugušajiem ar zemām digitālajām prasmēm. Mācību ilgums 60 stundas (aptuveni 3 mēnešu 
garumā). Mācības vienlaicīgi notiks dažādās Eiropas valstīs, sadarbojoties ar vairākām mācību 
iestādēm, kas piedalās DCDS projektā kā partnerorganizācijas. 

Pēc DCDS tiešsaistes mācību platformas testēšanas, tiks izstrādāti mācību materiāli, kas tālāk tiks 
piedāvāti plašam uzņēmumu lokam (pašvaldībām, nodarbinātības birojiem, pieaugušo izglītības 
organizācijām utt.) – tai skaitā gan  vietējām iestādēm, gan ES līmeņa organizācijām, lai veicinātu 
mazkvalificētu iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidošanu. 

DCDS projekta pamatā ir plaša starptautiska sadarbība starp dažādām Eiropas organizācijām, kas 
sniedz savu ieguldījumu projektā, daloties ar savu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā, IKT 
tehnoloģijās un pieaugušo izglītošanā, kā arī saviem profesionālajiem kontaktiem un plašo pieredzi 
nozarē.  

Digitālo un transversālo prasmju uzlabošana ir viens Eiropas Komisijas galvenajiem mērķiem. DCDS 
projektu atbalsta Eiropas Komisija, tas kalpo pētniecības mērķiem un nav paredzēts peļņas 
gūšanai. 

Mēs aicinām jūs piedalīties šajā aizraujošajā eksperimentā, kura ietvaros jums būs iespēja 
piekļūt drošai, unikālai mācību platformai, attīstīt digitālās un individuālās mācību prasmes, 

iesaistoties iedvesmojošā kopienā, kuras mērķis ir mazkvalificētu iedzīvotāju digitālo 
prasmju pilnveidošana. Jūsu līdzdalība DCDS projekta eksperimentā sniegs iespēju izpētīt 

jaunas mācību programmas  un izvērtēt to rezultātus nacionālā un ES līmenī. 

2. DCDS tiešsaistes mācību platformas testēšanas nozīme  

Izmēģinājuma eksperiments tiek veikts nelielā mērogā ar mērķi praksē pārbaudīt projekta DCDS 
ietvaros izstrādāto platformu. Eksperiments ļaus apkopot informāciju par platformas darbību, pielietojot 
to mācībās ar mērķauditoriju, pirms tā tiek izplatīta plašākai sabiedrībai. Eksperimenta ietvaros gūtā 
pieredze sniegs iespēju platformu pilnveidot, un gūtie rezultāti kalpos pētnieciskiem nolūkiem. 
Eksperimenta dalībniekiem, tiek sniegta bezmaksas piekļuve tiešsaistes platformai, lai novērtētu 
esošās prasmes un vienlaikus apgūtu jaunas.  

3. Galvenā mērķauditorija 

DCDS mērķauditorija ir  pieaugušie (vecumā no 25 gadiem un vecāki), kuri sākuši izmantot digitālās 
tehnoloģijas (datoru, viedtālruni, planšetdatoru, u.c.) un/vai internetu aptuveni pēdējā gada laikā, tomēr 
izjūt, ka viņu digitālās prasmes ir nepietiekamas. Šīs personas nejūtas  pārliecinātas izmantot ierīču 
funkcijas un lietojumprogrammas patstāvīgi, tādēļ vēlas uzlabot savas prasmes kopumā vai kādam 
konkrētam mērķim (piemēram, darbam, komunikācijai, brīvā laika aktivitātēm). Tāpat personas, kas 
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jūtas mazkvalificētas digitālajā pasaulē, bet vēlas novērtēt savas prasmes, piedaloties DCDS mācībās, 
un attīstīt tās ar pasniedzēju palīdzību.  

4. Eksperimenta ģeogrāfiskais pārklājums 

DCDS projekta pamatā ir plaša mēroga starptautiska sadarbība. Projektā iesaistījušās  
partnerorganizācijas no dažādām ES valstīm, kas īstenos mācību programmu specifiski izvēlētos 
mācību centros.  Kopumā DCDS tiešsaistes mācību platformas testēšanā piedalīsies vismaz 150 
dalībnieki no 5 dažādām valstīm: Itālijas, Latvijas, Grieķijas, Rumānijas un Spānijas. 

5. Pilotmācību ilgums 

60 stundu mācību programma ilgs aptuveni 3 mēnešus.  

Nodarbības sāksies ........................ un ilgs 3 mēnešus (līdz .......................................). 

Izglītības iestāde, kurā notiks nodarbības (mācību iestādes nosaukums un adrese): 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Izglītības iestāde sniegs detalizētu informāciju par mācību laiku un norisi.  

6. Treniņprogrammas integrēšana pilota testā  

Mācību programma ietvers dažādus uzdevumus, kuru mērķis būs pārbaudīt un pilnveidot digitālās 
pamatprasmes (piemēram, strādājot ar dažāda veida ierīcēm, meklējot un pārvaldot informāciju 
internetā, sazinoties, radot digitālo saturu, risinot problēmas, izmantojot droši digitālās tehnoloģijas  
utt.). Vingrinājumi tiks veidoti spēles veidā, modelējot reālistiskas situācijas. Mācību programma tiks 
īstenota valsts valodā (dalībnieku dzimtajā valodā). 

Pirms mācību uzsākšanas, pasniedzēji lūgs dalībniekus aizpildīt īsu pašnovērtējuma testu, lai būtu 
iespējams novērtēt dalībnieku pašreizējās prasmes un individuālās intereses pielietot digitālās 
tehnoloģijas. Tāpat pašnovērtējuma tests ļaus izveidot individuālu mācību programmu, kas piemērota 
dalībnieka vajadzībām.  

Dalībniekiem mācību iestādēs tiks nodrošināts nepieciešamais tehniskais aprīkojums, kā arī 
pasniedzēji, kas vadīs mācības, izmantojot DCDS tiešsaistes mācību platformu. 

Lai mācības būtu pēc iespējas efektīvākas, pasniedzēji izmantos dažādas metodes (klātienes mācības, 
mācības grupās vai individuāli). 

Noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību mācībās un Europass līdzīgu CV, kas kalpos 
kā pierādījums dalībai DCDS projektā (neoficiāla akreditācija). 

7. Dalībnieku līdzdalība DCDS projektā  

DCDS projekta dalībnieki aicināti: 

▌ Piedalīties tik daudzos mācību pasākumos, cik vien iespējams, lai pilnībā apgūtu mācību 
programmu; 

▌ Piedalīties aptaujās, kas tiks veiktas mācību sākumā un beigās un sniegs iespēju apkopot 
informāciju par dalībnieka digitālajām prasmēm un mācību laikā gūto pieredzi (ieguvumiem, 
grūtībām, apmierinātību), izmantojot DCDS projekta ietvaros sniegtos pakalpojumus. 

8. Iespējamie riski un diskomforts  

Piedaloties projektā, var rasties šādi riski un diskomforta sajūta: 

▌ Izmantoto IKT ierīču darbības traucējumi. 

▌ Neparedzamas izmaiņas, kas būtiski ietekmē dalību DCDS projektā.  
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Ja saskaraties ar kādu no augstāk minētajiem riskiem vai vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzam sazināties 
un lūgt palīdzību DCDS projektā iesaistītajā izglītības iestādē.  

9. Iespējamie ieguvumi  

Dalībniekiem, kuri aktīvi iesaistīsies DCDS projekta pilotmācībās, būs brīva piekļuve 60 stundu mācības 
programmai un DCDS tiešsaistes mācību platformai, kur viņi varēs novērtēt savas šī brīža digitālās 
prasmes un pilnveidot tās unikālā, personalizētā veidā, izmantojot profesionālu pasniedzēju atbalstu. 
Mācību rezultātā dalībnieki uzzinās, kā izmantot digitālās tehnoloģijas atbildīgi dažādās jomās. 

10. Finansiālie apsvērumi  

Dalība DCDS projektā ir bez maksas. Dalībniekiem nav un nevar tikt prasīta maksa par dalību mācībās.  

11. Tiesības atteikties un pārtraukt sadarbību  

Dalībnieku iesaistīšanās DCDS projektā ir brīvprātīga. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā brīdī izstāties no 
projekta un pārtraukt mācību procesu. Dalībnieks var pārtraukt dalību projektā mutiski vai rakstiski, pa 
tālruni, klātienē, ar e-pasta starpniecību vai rakstot vēstuli. 

Mācību iestāde var pārtraukt sadarbību, ja: 

▌ Dalībnieks pārkāpj Informētās piekrišanas veidlapas noteikumus.  

▌ Dalībnieks nav spējīgs piedalīties DCDS projekta mācībās. 

▌ Mācību iestāde nespēj piedalīties DCDS projektā.   

12. Privātums un konfidencialitāte  

Dalība projektā DCDS ir konfidenciāla. Projekta ietvaros gūtie rezultāti (piemēram, pētījuma rezultāti 
vai jebkādi citi iegūtie dati) var tikt izmantoti zinātniskiem mērķiem, neizmantojot dalībnieka vārdu vai 
kādu citu personas datu informāciju. 

Datu apkopošanai un glabāšanai jānotiek saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 
(GDPR) un saistošo Latvijas Republikas likumdošanu. 

13. Projekta rezultāti  

DCDS projekta ietvaros 150 dalībnieki apmeklēs pamatlīmeņa 60 stundu mācības programmu par tēmu 
- Digitālās prasmes, 5 ES valstīs. Mācību rezultātā pārbaudītā un pilnveidotā  tiešsaistes mācību 
platforma tiks piedāvāta pašvaldībām, pieaugušo izglītības organizācijām, nodarbinātības birojiem u.c. 
iestādēm visā Eiropā, lai uzlabotu mazkvalificētu iedzīvotāju digitālās prasmes. 

14. Papildu informācija par projektu; Kontaktinformācija neskaidrību un sūdzību 
gadījumā  

 Mācību iestāde Projekta koordinators 

Iestādes nosaukums: Ventspils Digitālais centrs All Digital AISBL 

Adrese: Akmeņu iela 3 1000-Brussels, Rue du 
Commerce 123, BELGIUM 

Tālrunis:  63607607 +32 2 893 0201 

Atbildīgā persona: Dace Bergmane Mr Peter Palvolgyi 

E-pasts: Dace.bergmane@ventspils.lv info@all-digital.org 

Mājas lapa:  www.digitalaiscentrs.lv https://all-digital.org/ 
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Otrā daļa: Informētās piekrišanas veidlapa  

Dalībnieka paziņojums  

1. Esmu iepazinies ar DCDS projekta informācijas lapā pieejamo informāciju  un piekrītu 
piedalīties DCDS projektā. Man ir izsniegta Informētās piekrišanas veidlapas kopija, un uz 
visiem jautājumiem, ko esmu uzdevis, esmu saņēmis atbildes. 

2. Saistībā ar šo projektu:  

 Es piekrītu sniegt informāciju pētījumiem projekta ietvaros, aizpildot dalībnieka aptaujas. 

 Nepieciešamības gadījumā, piekrītu sniegt papildus informāciju.  

3. Es apliecinu, ka: 

(a) mana līdzdalība DCDS projektā ir brīvprātīga un man ir zināms, ka varu jebkurā brīdī bez 
paskaidrojumiem atteikties no dalības projektā.  

(b) DCDS projekts tiek īstenots pētnieciskiem nolūkiem, nevis peļņai.  

(c) Jebkura personiska informācija, kas apkopota par maini DCDS projekta ietvaros tiks, (1) 
izmantota projekta vajadzībām un (2) būs pieejama, analīzei projekta pētniekiem, DCDS 
projekta īstenošanai. 

(d) Mana anonimitāte ir garantēta, un informācija par manu identitāti netiks publicēta bez manas 
rakstiskās piekrišanas.  

Parakstot šo dokumentu, es piekrītu piedalīties DCDS projektā.  

 

Dalībnieka vārds, uzvārds un paraksts:…………………………………………………………..…. 

Mācību iestāde un datums:…………………………………………………...................................... 

 

Mācību iestādes pārstāvja paziņojums pēc dalībnieka piekrišanas saņemšanas 

1. Esmu iepazīstinājis potenciālo DCDS projekta dalībnieku ar Informācijas lapas saturu un, 
pārliecinājos, ka dalībnieks saprot DCDS projekta mērķi un Informētās piekrišanas veidlapas saturu. 

2. Apstiprinu, ka dalībniekam tika dota iespēja uzdot jautājumus par dalību DCDS projektā, un visi 
dalībnieka uzdotie jautājumi ir atbildēti, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. Es apliecinu, ka 
persona nav piespiesta dot piekrišanu, un piekrišana ir dota brīvprātīgi.  

3. Dalībniekam ir izsniegta Informētās piekrišanas veidlapas kopija.  

 

Mācību iestādes pārstāvja vārds un uzvārds:................................................................................ 

Mācību iestādes nosaukums: .............................................................................................. 

Adrese, datums: ............................................................................................................................. 

Paraksts un Izglītības iestādes zīmogs : ……………………………………………………… 


