
The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein 

and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the project is to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda. 



Projekta prioritātes Eiropas kontekstā

 Jauniešu bezdarbs
 IKT speciālistu trūkums
 Zema sieviešu un jauniešu iesaiste IKT profesijās

Projekta misija
Attīstīt digitālās kompetences un prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas 
riskam tikt izslēgtām no darba tirgus, lai uzlabotu to nodarbinātības iespējas un 
samazinātu IKT speciālistu trūkumu Eiropas darba tirgū



Jaunas sievietes riska grupā 
(18-29 gadi) 

• Formāli bezdarbnieces
• Ar pabeigtu vai nepabeigtu vispārējo 

izglītību, bet bez darba
• Bērnu kopšanas atvaļinājumā

 Informēšana
 Kompetenču novērtēšana
 Mācības
 Nodarbinātība digitālos darbos

Mērķa grupa un 
aktivitātes 



• Izpēte - 8 digitālo darbu profilu izstrāde

• Sadarbībā ar darba devējiem definētas

nepieciešamās digitālās kompetences

• Tiešsaistes profilēšanas rīks

• Personalizētas nodarbinātības ceļa kartes

• Darba devēju iesaiste

• Intensīva 160h tiešsaistes mācību

programma kopā ar pasniedzēju

WOMEN4IT pieeja

• Ceļvedis digitālo darbu pasaulē

darba devējiem un jauniešiem

• Mācību dalībnieku prasmju un 

pieredzes novērtēšana

• Mentoringa sistēma gan individuāli, 

gan grupā atbalstam darba meklēšanā

• Karjeras atbalsta pasākumi

• Atvērtie izglītības resursi



Profilēšanas rīks



6 digitālo darbu profili un 
mācību iespējas







Mācību ceļa kartes un atvērtie mācību
resursi

Projekta mājas lapā bezmaksas pieejami vairāk nekā 300 pieejami atvērtie mācību
resursi, kuri tiek regulāri papildināti.

Mācību resursus iespējams meklēt pēc: 

• Valodas

• Darba profila

• Mācību resursa tipa

• DigComp kompetencēm

https://digitaljobs.women4it.eu/




Mentorings

• Individuāls mentora atbalsts

• Atbalsta grupas izveide (Facebook, WhatApp)

• Mentoringa semināri, lai uzlabotu prasmes
nodarbinātībai



Ievads programmā

Savu resursu un kompetenču apzināšanās

Mērķu uzstādīšana un sasniegšana

Mūžizglītība un sevis pilnveidošana

Mentoringa semināri –

nodarbinātības prasmju attīstīšanai



Mentoringa semināri –

nodarbinātības prasmju attīstīšanai

Digitālā identitāte

Darba meklēšanas stratēģija

Pamanāms CV, motivācijas vēstule, Tavs LinkedIn profils

Kā sagatavoties darba intervijai?

Kā uzsākt darbu jaunā sfērā?



Karjeras info dienas

• Iespēja uzzināt vairāk par 
profesiju/uzņēmumu

• Ēnot speciālistu nozarē

• Iepazīt nozares specifiku

• Satikt savu potenciālo darba
devēju



Ceļvedis digitālo darbu pasaulē

Implemented by:

• 10 soļi līdz karjerai digitālajā nozarē

• Atbilstošākā darba noteikšana

• Mācību process un sagatavošanās darbam

• Prasmju pilnveide

• Darbu sludinājumu tulkošana

• Darba pieteikuma sagatavošana



Projekta

rezultāti

900
Jaunas sievietes 

pabeigušas  Women4IT 

mācību programmu 7 

valstīs

650
Jaunas sievietes uzsākušas  

darbu digitālajās profesijās

84%
absolventes uzskata, ka šis kurss 

palīdzējis  viņām uzlabot savu pašreizējo 

darba situāciju

82% 
aptaujāto dalībnieču pēc mācību 

programmas pabeigšanas jutās gatavas 

sākt savu jauno karjeru

94%
absolventes uzskata, ka kurss viņām ir 

palīdzējis attīstīt jaunas prasmes un 

iemaņas

94% 
absolventes ieteiktu Women4IT 

apmācību programmu citiem



Galvenās 

aktivitātes

Mācības 
8 digitālo profilu 

programmas

Mentorings

Karjeras info 

dienas
(katram profilam)

Mentoringa 

semināri
9 tēmas



Ietekmes 

novērtējuma 

metodoloģija

Kvantitatīvās 

• Mācību un mentoringa 
novērtēšanas aptauja

• Nodarbinātības aptauja

• Mentoringa semināru 
novērtējuma aptauja

• Karjeras info dienu aptauja

Kvalitatīvās 

• Jauno sieviešu 
fokusgrupas

• Darba devēju fokusgrupas

• Mentoru intervijas

• Pasniedzēju intervijas

Datu iegūšanas metodes



Motivācija
Latvijas dati

*Dati decembris, 2022

Kas jūs pamudināja pieteikties mācību 

kursiem? 



*Dati decembris, 2022
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Vai uzskatāt, ka kursa ilgums bija atbilstošs?

Vai jums bija iespēja sazināties ar pasniedzēju?

Vai jums bija iespēja praktiski pielietot teorētiski
iegūtās zināšanas?

Ja jūs mācījāties tiešsaistē, vai kurss bija
piemērots tiešsaistes mācībām?

Tiešsaistes mācību laikā, es saņēmu tādu pašu
atbalstu, kā klātienes mācībās

Tiešsaistes mācību materiāliem un video bija
viegli piekļūt

Jums bija iespēja redzēt piemērus ar sievietēm,
kas strādā profesijā, kuru apguvāt

Mācību procesā tika izmantota viegli uztverama
un saprotama valoda

Mācību kursa saturs un uzdevumi bija atbilstoši
apgūstamo zināšanu līmenim

Jūs jutāties iesaistīta kursa apguvē, pat ja
mācības bija tiešsaistē

Macību kursa nodaļas un tēmas bija nodalītas
viena no otras

Lūdzu novērtējiet mācību satura kvalitāti

Mācību kursa 

saturs, struktūra 

un norise
Latvijas dati



Mācību kursa 

saturs, struktūra 

un norise
Latvijas dati

*Dati decembris, 2022
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88%

Mācību kursa līmenis

Sarežģīts

Viegls
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Pasniedzējs piedāvāja dažādus mācību
materiālus un mācību pieejas, lai

nodrošinātu veiksmīgu kursa apguvi

Pasniedzējs sniedza strukturētu
atgriezenisko saiti

Tika izmantotas dažādas mācību metodes,
kursa satura apguvei

Pasniedzējs izmantoja valodu, ko bija viegli
uztvert un saprast

Pasniedzējs uz katru nodarbību bija labi
sagatavojies



Personīgais 

viedoklis
Latvijas dati

*Dati decembris, 2022
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Vai šīs mācības bija efektīvs veids, kā iegūt
zināšanas un prasmes, konkrētajā darba

jomā?

Vai jūs ieteiktu šīs mācības citiem
cilvēkiem?

Vai pēc šīm mācībām jūs jūtaties gatava
uzsākt darbu?

Vai mācībās iegūtās zināšanas un prasmes
varēsiet pielietot darba vietā?

Vai mācībās jūs ieguvāt jaunas prasmes un
zināšanas?

Vai mācības jums palīdzēs atrast darbu vai
uzlabot šī brīža stāvokli darba tirgū?



Mentoringa 

semināru 

novērtējuma 

aptauja
Latvijas dati

85% 
dalībnieču novērtēja, ka mentoringu

semināri ir snieguši cerēto

90% 
rekomendētu seminārus apmeklēt 

citām jaunām sievietēm, kas vēlas 

uzsākt karjeru tehnoloģiju jomā
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Kā uzsākt darbu jaunā sfērā?

Kā sagatavoties darba intervijai?

Pamanāms CV, tips & tricks motivācijas
vēstulei,  Tavs LinkedIn profils

Darba meklēšanas stratēģija

Digitālā identitāte

Neapstājies! Turpini pilnveidoties!

Mērķu uzstādīšana un sasniegšana

Savu resursu un kompetenču apzināšanās

Kur jūs esat, kas jūs sagaida!

Semināru novērtējums



Projekta 

galvenās 

atziņas

 Projekts  ir veicinājis  izpratni par IT jomu un digitālajām kompetencēm, 

laužot stereotipus, veicinot sieviešu interesi un iesaisti digitālajos 

darbos.

 Projekta mācību programmas uzlabo iespējas jaunām sievietēm sākt 

karjeru digitālajā jomā (neformālajai izglītībai ir būtiska loma pieaugušo 

profesionālās pilnveides veicināšanai).

 Atlasē izmantotā "dzimumu" pieeja veicināja lielāku sieviešu interesi un 

motivāciju mācību laikā.

 Mentorings un atbalsts ir veicinājis dalībnieču motivāciju, audzējis 

pārliecību par spējām un veicinājis  dalībnieces gan izvirzīt, gan 

sasniegt izvirzītos mērķus.

 Projekta pasākumu rezultātā ir izveidojusies Women4IT kopiena, kas 

turpina darboties arī ārpus projekta.

 Darba devēji augstu vērtē mācību iniciatīvas, kurās dalībnieces turpina 

izglītoties - IT nozares darba devēji augstu vērtē nepārtrauktu 

mācīšanos un jaunu prasmju apgūšanu.

 Darba devēji novērtē  gan tehniskās, gan sociālās prasmes, kā arī vēlmi 

mācīties un pilnveidoties.

 Darba devēji biežāk iesaistīsies, ja būs pārliecināti par iniciatīvas vērtību 

un uzticēsies iniciatīvas pārstāvjiem.



Projekta 

ietekme

 Jaunas zināšanas un prasmes

 Izpratne par IKT nozari un 

digitālajām darbavietām

 Pašnovērtējuma pieaugums

 Nodarbinātība

 Karjeras maiņa

Darba devējiemMērķauditorijai

 Veids kā risināt darbaspēka 

trūkumu

 Sociālā atbildība un 

ilgtspējīgas cilvēkresursu 

politikas izstrāde

 Dažādības un dzimumu 

līdzsvara īstenošana

 Izpratnes veicināšana par 

iespēju sagatavot darbiniekus 

IT starta pozīcijām vai 

digitālajām darbavietām ārpus 

formālās izglītības



• Projekta metodoloģija un resursi 
izmantojami : 
• Arī citām vecuma grupām
• Abu dzimumu dalībnieku attīstībai

Tālāka izmantošana Latvijā ?  
• Valsts un ES fondu atbalsts 
• Darba devēju iesaiste
• Jaunu –aktuālu darba profilu 

izstrāde , izmantojot metodoloģiju

Nākotnes plāni



Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un 
Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu 
sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Projektu īsteno:

Projekta īstenošana:



PALDIES !

www.women4it.eu @WomenForIT

#Women4IT

@Women4IT


