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I.PROJEKTS ” NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS  

KOMPETENCES PILNVEIDE” 

 

 
Eiropas savienības  fondu darbības programma “ Izaugsme un nodarbinātība” 

atbalsta mērķis” Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

Nr. 8.4.1.0./16/I/001 

 

Izsniegto apliecību skaits 

 

N.p.k. Programma Skaits 

1.kārta 2.kārta 

1. Neformālās izglītības programma  

“Datu analīze un pārskatu sagatavošana” 

- 8 

2. Neformālās izglītības programma  

“Microsof Office 365 pakalpojumu ieviešana un 

uzturēšana” 

7 - 

3. Neformālās izglītības programma  

“Personas datu aizsardzība” 

17 16 + 19* 

4. Neformālās izglītības programma  

“Kiberdrošība” 

5 - 

5. Neformālās izglītības programma  

“Mobilo lietojumu programmēšana (Android, 

iOS, u.c.)” 

7 - 

6. Profesionālās pilnveides izglītības programma  

“JAVA programmēšana” 

5 - 

 KOPĀ  41 43 

*programmu apguva divas grupas 

 

 



                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbināto personu apmācību grupas  

 

 

 

 

 

 

 
1.attēls. Nodarbināto personu apmācību grupas 

 

 



 

II. PROJEKTS “EPALE NACIONĀLAIS ATBALSTA DIENESTS” 

 

             
 

 

Aktivitātes 18.04.2018. – 5.12.2018: 

I tika noorganizēti 2 semināri Zemgales reģiona pieaugušo iedzīvotāju un iestāžu pārstāvju 

iepazīstināšanai ar EPALE elektroniskās platformas iespējām un platformas reģistrēto lietotāju 

piesaistīšanai:  

1. 2018.gada 19.jūnijā  Zemgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo 

izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam” - tika pieaicināti 

Projekta ieviešanas darba grupas pārstāvji – seminārā piedalījās 38 dalībnieki; 

2. 2018.gada 12.novembrī - Zemgales reģionālais seminārs  “EPALE pieaugušo izglītības 

atbalstam pašvaldībās” – piedalījās 20 dalībnieki.  

II Projekta ieviešanas darba grupai tika iesniegti semināru darba kārtība, dalībnieku parakstu 

lapas. 

III Tika piesaistīti EPALE platformai 52 jauni reģistrētie lietotāji no Zemgales reģiona; 

IV EPALE platformā tika ievietotas kopumā 6 publikācijas, ziņas, emuāri par aktualitātēm 

pieaugušo izglītībā Zemgales reģionā: 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/content/seminars-epale-atbalsts-pieauguso-izglitiba-pasvaldibas 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/content/pieauguso-izglitiba-no-pamatiem 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/blog/iepazisimies-pieauguso-izglitibas-iestade-radosuma-pils 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/blog/informacijas-sabiedribas-rasanas-cilveka-socialos-paradumus-

ir-izmainijusi-lidz-nepazisanai 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/content/epale-zemgales-regionalais-seminars-jekabpili 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/content/jekabpils-talakizglitibas-un-informacijas-tehnologiju-centrs-

atbalsta-formalas-un-neformalas 

V EPALE platformā tika ievietoti 10 EPALE platformas rakstu komentāri: 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33760#comment-33760 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33759#comment-33759 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33758#comment-33758 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33364#comment-33364 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33142#comment-33142 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33069#comment-33069 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33068#comment-33068 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33016#comment-33016 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/users/inara-upeniece 

* https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/32974#comment-32974 

VI tika ievietoti 3 resursi EPALE platformas resursu centrā par pieaugušo izglītības jautājumiem: 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/resursi-macisanai-un-vadisanai 

https://ec.europa.eu/epale/lv/content/jekabpils-talakizglitibas-un-informacijas-tehnologiju-centrs-atbalsta-formalas-un-neformalas
https://ec.europa.eu/epale/lv/content/jekabpils-talakizglitibas-un-informacijas-tehnologiju-centrs-atbalsta-formalas-un-neformalas
https://ec.europa.eu/epale/lv/comment/33760#comment-33760
https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/resursi-macisanai-un-vadisanai


*https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/resursi-macisanai-un-vadisanai-

wwwmetodeslv 

*https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/latvijas-iedzivotaju-sportosanas-un-fizisko-

aktivitasu-veiksanas-paradumi 

VII Zemgales reģionālais koordinators I.Upeniece tikās individuāli ar Pļaviņu novada atbildīgo 

speciālistu par EPALE atbalstu pieaugušo izglītībā novadā un piedalījās: 

* Latvijas pieaugušo izglītības attīstības forumā “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”; 

**EPALE konferencē “Fostering an inspiring adult learning community”  Budapeštā (Ungārijā);  

*** EPALE seminārā-treniņā “Pārmaiņu domāšanas stratēģija”; 

**** EPALE pieaugušo izglītības konferencē “21.gadsimta pamatprasmes dzīves kvalitātei un att 

īstībai”. 

Zemgales reģionālais koordinators I.Upeniece piedalījās pasākumā “Pieaugušo neformālās 

izglītības balva 2018”  

 

 

 

  

2.attēls. Seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – 

pieaugušo izglītības atbalstam” 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/resursi-macisanai-un-vadisanai-wwwmetodeslv
https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/resursi-macisanai-un-vadisanai-wwwmetodeslv
https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/latvijas-iedzivotaju-sportosanas-un-fizisko-aktivitasu-veiksanas-paradumi
https://ec.europa.eu/epale/lv/resource-centre/content/latvijas-iedzivotaju-sportosanas-un-fizisko-aktivitasu-veiksanas-paradumi


III. MŪŽIZGLĪTĪBA MĀCĪBSPĒKIEM 

 

Koledžas mērķtiecīgi organizēts  process docētāju profesionālās kompetences pilnveidei; 

 

1.Seminārs 31.10.2018 

 “Praktiskas piemērošanas aktualitātes nodokļu likumu grozījumiem no 2018.gada” 

2. Seminārs 20.,27. 10.2017 "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveide pieaugušo izglītības īstenošanai"  

3. Metodiskā diena IT jomā 4.01.2018 

“Aktualitātes IT jomā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” 

-4. Metodiskā diena 10.01.2018 

Praktisks pozitīvās psiholoģijas seminārs “Emocionālās labsajūtas saglabāšana darba vietā. 

Pozitīva saskarsme un sadarbība” 

 

 

3.attēls. Profesionālās pilnveides nodarbības 


