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Ievads 

Digitālās kompetences ietvarstruktūra pilsoņiem (DigComp) ir izstrādāta Eiropas Komisijas Sociālo lietu un 

iekļautības Ģenerāldirektorāta Cilvēkkapitāla un nodarbinātības nodaļā (Kopīgajā pētniecības centrā).  

Digitālās kompetences ietvarstruktūrai ir 5 dimensijas:  

 1. dimensija: kompetences jomas kā daļa no digitālās kompetences. 

 2. dimensija: kompetences apraksti un nosaukumi, kas raksturo katru no jomām. 

 3. dimensija: katras kompetences apguves līmeņi.  

 4. dimensija: zināšanas, prasmes un attieksmes, kas raksturo katru no kompetencēm. 

 5. dimensija: piemēri, kā kompetences tiek izmantotas.  

 

DigComp 2.0 (2016.) DigComp 2.1 (2017.) 

Kompetenču jomas 

(1. dimensija) 
Kompetences (2. dimensija) 

Apguves līmenis 

(3. dimensija) 

Izmantošanas piemēri 

(5. dimensija) 

1.  

Informācijas un datu 

lietpratība 

1.1 Informācijas un digitālā 

satura pārlūkošana, meklēšana 

un filtrēšana  

1.2 Datu, informācijas un 

digitālā satura novērtēšana  

1.3 Datu, informācijas un 

digitālā satura pārvaldīšana  

Astoņi apguves līmeņi 

ikvienai 21 kompetencei 

21 kompetences astoņu 

apguves līmeņu 

izmantošanas piemēri gan 

mācībās, gan darbā 

2.  

Komunikācija un 

sadarbība 

2.1 Mijiedarbība, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas  

2.2 Dalīšanās ar informāciju, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas  

2.3 Sabiedrības iesaistīšana, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas  

2.4 Sadarbība, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas 

2.5 Netiķete 

2.6 Digitālās identitātes 

saglabāšana 

3. 

Digitālā satura 

veidošana  

3.1 Digitālā satura veidošana  

3.2 Digitālā satura integrēšana 

un pārstrādāšana  

3.3 Pavairošana un licences  

3.4 Programmēšana 

4. 

Drošība 

4.1 Aizsardzības ierīces  

4.2 Personas datu un privātuma 

aizsardzība  

4.3 Veselības aizsardzība un 

labsajūtas aizsardzība 

4.4 Dabas aizsardzība  

5. 

Problēmu risināšana 

5.1 Tehnisko problēmu 

risināšana  

5.2 Vajadzību identificēšana un 

tehnoloģiskie risinājumi  

5.3 Radošums digitālo 

tehnoloģiju lietošanā  

5.4 Trūkstošo kompetenču 

identificēšana  
 

  



2. daļa 

Astoņi apguves līmeņi un to lietošanas piemēri 

Katras kompetences astoņi apguves līmeņi ir izteikti sasniedzamajos mācīšanās rezultātos (lietojot darbības vārdus un 

atbilstoši Blūma taksonomijai) un izmantojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) struktūru un terminoloģiju. 

Turklāt katrs līmeņa apraksts ietver zināšanas, prasmes un attieksmes, aprakstītas vienā deskriptorā katras kompetences 

ikvienā kompetencē, kopā 168 deskriptori (8 x 21 sasniedzamie mācīšanās rezultāti). Tiešsaistes validācijas aptauja 

palīdzēja precizēt pirmo versiju un izstrādāt gala versiju.  

1.tabulā atspoguļota sarežģītības un autonomijas pakāpe katrā līmenī. Piemēram, 2. līmenī persona spēj atcerēties un 

izpildīt vienkāršu uzdevumu ar kādas citas personas, kam piemīt digitālā kompetence, atbalstu, kad tas ir nepieciešams. 

Savukārt 5. līmenī persona spēj izmantot savas zināšanas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un palīdzētu 

citiem risināt problēmas.  

 

1. tabula. Galvenie atslēgas vārdi, kas raksturo apguves līmeni 

DigComp 1.0 

līmenis 

DigComp 2.1 

līmenis 

Uzdevumu 

sarežģītība 

Autonomija Kognitīvais domēns 

Pamats 

 

Vienkārši uzdevumi Cita vadībā Iegaumēšana 

 

Vienkārši uzdevumi Autonomija un 

atbalsts, kur tas 

nepieciešams 

Iegaumēšana 

Vidējs līmenis 

 

Labi definēti un 

rutīnas uzdevumi un 

skaidri saprotamas 

problēmas 

Patstāvīgi Izprašana 

 

Uzdevumi un labi 

definētas problēmas 

ārpus rutīnas 

Neatkarīgi no citiem 

un atbilstoši savām 

vajadzībām 

Izprašana 

Augsts līmenis 

 

Dažādi uzdevumi 

un problēmas 

Vadot citus Izmantošana 

 

Vispiemērotākie 

uzdevumi 

Spējīgs pielāgoties 

citiem sarežģītās 

situācijās 

Vērtēšana 

Augsta 

specializācija 

 

Atrisināt sarežģītas 

problēmas ar 

ierobežotiem 

risinājumiem 

Integrēties, lai 

veiktu profesionālas 

darbības un vadītu 

citus 

Radīšana 

 

Atrisināt sarežģītas 

problēmas ar 

daudziem 

mijiedrabības 

faktoriem 

Izvirzīt jaunas 

idejas un procesus 

savā jomā 

Radīšana 



1. kompetences joma: Informācija un datu lietpratība  

 1.1 Datu pārlūkošana, informācijas un digitālā satura meklēšana un atlasīšana 

 

 

Apguves 

līmenis 

Pamata 

  
 Pamatlīmenī un cita vadībā var: 

• Identificēt savas vajadzības pēc informācijas, 

• Atrast datus, informāciju un saturu, veicot vienkāršu 

meklēšanu digitālajā vidē, 

• Atrast veidu, kā piekļūt datiem, informācijai, un 

saturam un izmantot to, 

• Identificēt vienkāršas personīgās meklēšanas 

stratēģijas. 

Pamatlīmenī patstāvīgi un ar atbilstošu atbalstu, kur 

tas nepieciešams, var:  

• identificēt savas vajadzības informācijas iegūšanai, 

• atrast datus, informāciju un saturu digitālā vidē, 

izmantojot vienkāršus meklēšanas paņēmienus,  

• atrast veidus, kā piekļūt šiem datiem, informācijai 

un saturam, un naviģēt informācijas tīklā, 

• identificēt vienkāršas personīgās informācijas 

meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

Kopā ar karjeras konsultantu spēj: 

izmantojot darba piedāvājumu portālu sarakstu, atrast 

tos, kas pašam būtu noderīgi darba meklēšanai, 

atrast šos darba piedāvājumu portālus savā telefonā, 

aplikācijās, piekļūt tiem un naviģēt tajos,  

galveno atslēgas vārdu darba meklēšanai sarakstā 

izvēlēties sev noderīgākos. 

Saņemot karjeras konsultanta atbalstu, kur tas ir 

nepieciešams, spēj: 

izmantojot darba piedāvājumu portālu sarakstu, atrast 

tos, kas pašam būtu noderīgi darba meklēšanai, 

atrast šos darba piedāvājumu portālus savā telefonā, 

aplikācijās, piekļūt tiem un naviģēt tajos, 

galveno atslēgas vārdu darba meklēšanai sarakstā 

izvēlēties sev noderīgākos. 

 

Apguves 

līmenis 

Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot precīzi izskaidrotas problēmas, 

var:  

• izskaidrot, kādu informāciju nepieciešams iegūt, 

• meklēt skaidri noteiktu ikdienas informāciju, datus 

un saturu digitālā vidē, 

• izskaidrot, kā piekļūt šai informācijai un kā naviģēt 

informācijas tīklā, 

• izskaidrot savas precīzi definētas ikdienas 

meklēšanas stratēģijas. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

skaidri definētas un neikdienišķas problēmas, var: 

• parādīt savas vajadzības pēc informācijas, 

• organizēt datu, informācijas un satura meklēšanu 

digitālā vidē, 

• izklāstīt, kā piekļūt datiem, informācijai un saturam 

un naviģēt informācijas tīklā,  

• izstrādāt individuālās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

Patstāvīgi spēj: 

nosaukt darba piedāvājumu portālus, ko ikdienā lieto 

darba meklēšanai, 

lietot skaidri definētus atslēgas vārdus, lai atrastu 

darba piedāvājumu portālus savā telefonā, aplikācijās 

un izskaidrot nodarbinātības konsultantam, kā piekļūt 

šai informācijai un naviģēt tajā,  

izskaidrot nodarbinātības konsultantam, kāpēc parasti 

lieto noteiktus atslēgas vārdus, lai atrastu darba 

piedāvājumu portālus un aplikācijas savā telefonā, 

risināt problēmas, piemēram, ja ir nokļuvis neīstajā 

portālā vai aplikācijā vai pazaudējis ceļu uz portālu, 

ko ikdienā lieto. 

Spēj: 

sniegt piemērus karjeras konsultantam par to, kā 

izmanto piemērotus portālus un aplikācijas darba 

meklēšanai,  

organizēt savu meklēšanas stratēgiju, piemēram, 

atslēgas vārdi pārbaudot atsauksmes par aplikācijām, 

lai atrastu piemērotākās aplikācijas savā telefonā, kas 

atbilst paša darba meklētāja profilam, 

izskaidrot karjeras konsultantam, kā piekļūst un 

pārvietojas starp aplikācijām, kas ietilpst paša 

veidotajā meklēšanas stratēģijā, 

veidot atslēgas vārdu sarakstu, kas ir noderīgi, lai 

savā telefonā atrastu darba piedāvājumu portālus un 

darba piedāvājumu aplikācijas atbilstošas savam 

darba meklētāja profilam  

šo aktivitāšu laikā atrisināt jautājumus, piemēram, 

novērtēt jaunas paša atrastās aplikācijas savā 

telefonā, savai personīgajai meklēšanas stratēģijai 

pievienot jaunus atslēgas vārdus. 

 

 

 



Apguves 

līmenis 

Augsts 

  
 Vadot citus, spēj arī: 

• reaģēt uz informācijas vajadzībām,  

• izmantot meklēšanu, lai iegūtu datus, informāciju 

un saturu digitālā vidē, 

• demonstrēt, kā piekļūt datiem, informācijai un 

saturam, un naviģēt informācijas tīklā, 

• piedāvāt savas meklēšanas stratēģijas. 

Augstā līmenī atbilstoši savām personīgajām un citu 

vajadzībām sarežģītā kontekstā var:  

• izvērtēt informācijas vajadzības,  

• pielāgot savu meklēšanas stratēģiju, lai atrastu 

vispiemērotākos datus, informāciju un saturu digitālā 

vidē, 

• izskaidrot, ka piekļūt šiem vispiemērotākajiem 

datiem, informācijai un saturam un naviģēt tajā, 

• mainīt savas personīgās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

Spēj: 

• ziņojuma sagatavošanai apmeklēt gan jaunas, gan 

iepriekš izmatotas tīmekļa vietnes, lietotnes un 

digitālās datubāzes digitālā vidē, lai atrastu avotus 

atbilstoši tēmai, 

• parādīt citiem, kā atrast savā planšetdatorā tīmekļa 

vietnes, lietotnes digitālās datu bāzes, lai atrastu 

avotus savam ziņojumam, 

• izskaidrot citiem, kā piekļūt un naviģēt digitālajos 

resursos, lai atrastu avotus savam ziņojumam, 

• piedāvāt citiem savus ieteikumus, kā, lietojot 

atslēgas vārdus un grāmatzīmes, atrast tīmekļa 

vietnes, lietotnes un digitālās datu bāzes, lai iegūtu 

nepieciešamos avotus. 

Spēj: 

• izvērtēt vispiemērotākās tīmekļa vietnes, lietotnes, 

digitālās datu bāzes, lai iegūtu gan sev, gan kādam 

citam nepieciešamos avotus, 

• atrast tīmekļa vietnes, lietotnes, digitālās datu bāzes, 

kas pielāgotas paša un citu personu vajadzībām, un 

atšķirt piemērotus no nepiemērotiem digitālajiem 

resursiem, uznirstošo informāciju vai spamus, 

darbojoties digitālajā vidē, 

• izskaidrot, kā veic šos meklējumus un kā pārvar 

neparedzētas situācijas, kas rodas digitālā vidē 

(piemēram, nepieciešamība izveidot lietotājvārdu un 

parole, lai piekļūtu digitālajam arhīvam, lai iegūtu 

avotus sava ziņojuma rakstīšanai),  

 

• ieteikt citiem paša personīgās stratēģijas, lai atrastu 

vispiemērotāko literatūru tīmekļa vietnēs, lietotnēs, 

digitālajās datu bāzēs, kā arī ieteikt, kā pārvarēt 

grūtības, pārvietojoties digitālajā vidē (piemēram, 

nespēja atrast nepieciešamo informāciju, nevēlami 

dati utt.). 

 

Apguves 

līmenis 

Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī var: 

• radīt sarežģītu problēmu risinājumus, ar ierobežotu 

precizitāti pārlūkot, meklēt un atlasīt datus, 

informāciju un digitālo saturu, 

• apkopot savas zināšanas, lai piedalītos 

profesionālajā darbībā, izglītot un vadīt citus datu, 

informācijas un digitālā satura pārlūkošanā, 

meklēšanā un atlasīšanā. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī var:  

• radīt risinājumus, lai risinātu sarežģītas problēmas 

ar daudziem mijiedarbības faktoriem, kas sasitīti ar 

datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanu, 

meklēšanu un atlasīšanu, 

• piedāvāt jaunas idejas un procesus šajā jomā. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

Spēj izveidot digitālo sadarbības platformu (lietotņu, 

mājaslapu utt.), ko var lietot citi darba meklētāji, lai 

pārlūkotu un atlasītu darba piedāvājumu portālus un 

vakances atbilstoši savām vajadzībām. 

Spēj izveidot jaunas aplikācijas vai platformas darba 

piedāvājumu portālu un vakanču parlūkošanai, 

meklēšanai un atlasīšanai atbilstoši darba meklētāju 

vajadzībam. 

 

  



1. kompetences joma. Informācijas un datu lietpratība  

 1.1 Datu pārlūkošana, meklēšana un atlasīšana, informācija un digitālais saturs  

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī un cita vadībā var: 

• Identificēt savas vajadzības pēc informācijas, 

• Atrast datus, informāciju un saturu, veicot vienkāršu 

meklēšanu digitālajā vidē,  

• Atrast veidu, kā piekļūt datiem, informācijai, un 

saturam, un izmantot to, 

• Identificēt vienkāršas personīgās meklēšanas 

stratēģijas. 

Pamatlīmenī patstāvīgi un ar atbilstošu atbalstu, kur 

tas nepieciešams, var:  

• identificēt savas vajadzības informācijas iegūšanai, 

• atrast datus, informāciju un saturu digitālā vidē, 

izmantojot vienkāršus meklēšanas paņēmienus,  

• atrast veidus, kā piekļūt šiem datiem, informācijai 

un saturam un naviģēt informācijas tīklā, 

• identificēt vienkāršas personīgās informācijas 

meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

Ar skolotāja palīdzību spēj: 

• paša veidotā digitālajā sarakstā identificēt 

mājaslapas, lietotnes, digitālās datu bāzes, lai atrastu 

sev nepieciešamos avotus atbilstošajai tēmai,  

• šajās mājaslapās, lietotnēs un datu bāzēs noteikt sev 

nepieciešamos avotus, piekļūt tiem un naviģēt starp 

tiem,  

• starp vispārējiem atslēgas vārdiem un grāmatzīmēm 

savās digitālajās piezīmēs, noteikt tos, kas 

nepieciešami, lai atrastu avotus par noteiktu tēmu.  

Mācību procesā kopā ar skolotāju, kurš jebkurā brīdī, 

kad vien tas ir nepieciešams, spēj:  

• savā digitālajā sarakstā identificēt mājaslapas, 

lietotnes un digitālās datu bāzes, kur atrast 

nepieciešamos avotus,  

• identificēt nepieciešamos avotus šajās mājaslapās, 

piekļūt un navigēt starp šiem avotiem, 

• lietojot savas digitālās piezīmes, atrast piemērotākos 

vispārējos atslēgas vārdus un grāmatzīmes, lai atrastu 

nepieciešamos avotus atbilstoši tēmām.  

 

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot precīzi izskaidrotas problēmas, 

var:  

• izskaidrot, kādu informāciju nepieciešams iegūt, 

• meklēt skaidri noteiktu ikdienas informāciju, datus 

un saturu digitālā vidē, 

• izskaidrot, kā piekļūt šai informācijai un kā naviģēt 

informācijas tīklā, 

• izskaidrot savas precīzi definētas ikdienas 

meklēšanas stratēģijas. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

skaidri definētas un neikdienišķas problēmas, var: 

• parādīt savas vajadzības pēc informācijas, 

• organizēt datu, informācijas un satura meklēšanu 

digitālā vidē, 

• izklāstīt, kā piekļūt datiem, informācijai un saturam 

un naviģēt informācijas tīklā,  

• izstrādāt individuālās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Macīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

Spēj patstāvīgi: 

• nosaukt mājas lapas, lietotnes un digitālās datu 

bāzes, ko pats ikdienā lieto savā datorā, lai iegūtu 

savam darbam nepieciešamos avotus,  

• lietot skaidri definētus atslēgas vārdus, lai atrastu 

avotus mājas lapās, lietotnēs un digitālajās datu 

bāzēs, un izskaidrot, ka tiem piekļūt un naviģēt starp 

tiem, 

• paskaidrot citiem, kādus atslēgas vārdus un 

grāmatzīmes lieto, lai atrastu avotus digitālajā vidē 

(lietotnes, mājas lapas, datu bāzes), lai veiktu 

uzdevumu, 

• atrisināt problēmas, piemēram, saprast, ka ir atvērta 

nepareizā mājas lapa vai pazaudēts pareizais ceļš 

informācijas ieguvei. 

Spēj: 

• pastāstīt citiem par tīmekļa vietnēm, lietotnēm un 

digitālajām datu bāzēm, kuras lieto, lai atrastu sev 

nepieciešamo informāciju, 

• veidot savu meklēšanas stratēģiju, lai atrastu 

tīmekļa vietnes, lietotnes un digitālās datu bāzes, kas 

satur darbam nepieciešamos avotus, 

• pastāstīt citiem, kā pats piekļūst un pārvietojas starp 

tīmekļa vietnēm, lietotnēm un digitālajām datu 

bāzem, lai atrastu nepieciešamos avotus, izmantojot 

paša veidoto stratēģiju, 

• lietojot digitālās un tiešsaistes piezīmju lapiņas, 

savā planšetdatorā veidot savai pārskata tēmai 

noderīgu atslēgas vārdu un grāmatzīmju sarakstu, 

• izmantot jebkuru avotu, veicot šos uzdevumus, 

piemēram, savai personīgajai meklēšanas stratēģijai 

pievienot jaunus atslēgas vārdus un grāmatzīmes, ja 

nepieciešams darbam. 

 



 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Vadot citus, spēj arī: 

• reaģēt uz informācijas vajadzībām,  

• izmantot meklēšanu, lai iegūtu datus, informāciju 

un saturu digitālā vidē 

• demonstrēt, kā piekļūt datiem, informācijai un 

saturam un naviģēt informācijas tīklā, 

• piedāvāt savas meklēšanas stratēģijas. 

Augstā līmenī atbilstoši savām personīgajām un citu 

vajadzībām sarežģītā kontekstā var:  

• izvērtēt informācijas vajadzības,  

• pielāgot savu meklēšanas stratēģiju, lai atrastu 

vispiemērotākos datus, informāciju un saturu digitālā 

vidē, 

• izskaidrot, kā piekļūt šiem vispiemērotākajiem 

datiem, informācijai un saturam un naviģēt tajā, 

• mainīt savas personīgās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

Spēj: 

• ziņojuma sagatavošanai apmeklēt gan jaunas, gan 

iepriekš izmatotas tīmekļa vietnes, lietotnes un 

digitālās datubāzes digitālā vidē, lai atrastu avotus 

atbilstoši tēmai,  

• parādīt citiem, kā atrast savā planšetdatorā tīmekļa 

vietnes, lietotnes digitālās datu bāzes, lai atrastu 

avotus savam ziņojumam, 

• izskaidrot citiem, kā piekļūt un naviģēt digitālajos 

resursos, lai atrastu avotus savam ziņojumam, 

• piedāvāt citiem savus ieteikumus, kā, lietojot 

atslēgas vārdus un grāmatzīmes, atrast tīmekļa 

vietnes, lietotnes un digitālās datu bāzes, lai iegūtu 

nepieciešamos avotus. 

Spēj: 

• izvērtēt vispiemērotākās tīmekļa vietnes, lietotnes, 

digitālās datu bāzes, lai iegūtu gan sev, gan kādam 

citam nepieciešamos avotus, 

• atrast tīmekļa vietnes, lietotnes, digitālās datu bāzes, 

kas pielāgotas paša un citu personu vajadzībām, un 

atšķirt piemērotus no nepiemērotiem digitālajiem 

resursiem, uznirstošo informāciju vai spamus, 

darbojoties digitālajā vidē, 

• izskaidrot, kā veic šos meklējumus un kā pārvar 

neparedzētas situācijas, kas rodas digitālā vidē 

(piemēram, nepieciešamība izveidot lietotājvārdu un 

parole, lai piekļūtu digitālajam arhīvam, lai iegūtu 

avotus sava ziņojuma rakstīšanai),  

 

• ieteikt citiem paša personīgās stratēģijas, lai atrastu 

vispiemērotāko literatūru tīmekļa vietnēs, lietotnēs, 

digitālajās datu bāzēs, kā arī ieteikt, kā pārvarēt 

grūtības, pārvietojoties digitālajā vidē (piemēram, 

nespēja atrast nepieciešamo informāciju, nevēlami 

dati utt.). 

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī var: 

• radīt sarežģītu problēmu risinājumus, ar ierobežotu 

precizitāti pārlūkot, meklēt un atlasīt datus, 

informāciju un digitālo saturu, 

• apkopot savas zināšanas, lai piedalītos 

profesionālajā darbībā, izglītot un vadīt citus datu, 

informācijas un digitālā satura pārlūkošanā, 

meklēšanā un atlasīšanā. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī var:  

• radīt risinājumus, lai risinātu sarežģītas problēmas 

ar daudziem mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar 

datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanu, 

meklēšanu un atlasīšanu, 

• piedāvāt jaunas idejas un procesus šajā jomā. 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

Spēj izveidot digitālo sadarbības platformu (lietotņu, 

mājaslapu utt.) digitālajā mācību vidē, lai dalītos un 

atlasītu avotus, kas būtu noderīgi ziņojuma 

rakstīšanai, sniegt atbalstu citiem ziņojuma 

rakstīšanā.  

Spēj izveidot jaunu aplikāciju vai platformu 

pārlūkošanai, meklēšanai un akadēmiska satura avotu 

atlasīšanai citu vajadzībām. 

 

  



3. daļa 

Kompetences  

Šajā daļā ir parādīts, ka katrai kompetencei DigComp 2.1 tabulā ir četras dimensijas: 

1. kompetences joma, 

2. kompetences nosaukums un apraksts, 

3. apguves līmenis,  

4. izmantošana. Nav ietverta ceturtā dimensija: zināšanas, prasmes un attieksme.  

 

1. kompetences joma: Informācijas un datu lietpratība.  

1.1 datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana, atlasīšana, 

1.2 datu, informācijas un digitālā satura novērtēšana,  

1.3 datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana.  

 

2. kompetences joma: komunikācija un sadarbība.  

2.1 mijiedarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas,  

2.2 informācijas izplatīšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas,  

2.3 piedalīšanās sabiedrības aktivitātēs, izmantojot digitālās tehnoloģijas,  

2.4 sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas,  

2.5 prasmīga interneta lietošana, 

2.6 digitālās identitātes pārvaldīšana.  

 

3. kompetences joma: digitālā teksta radīšana. 

3.1 digitālā satura veidošana, 

3.2 digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana, 

3.3 Pavairošana un licences, 

3.4 Programmēšana. 

 

4. kompetences joma: drošība.  

4.1 ierīču aizsargāšana, 

4.2 personīgo datu un privātuma aizsardzība, 

4.3 veselības aizsardzība un labsajūta, 

4.4 vides aizsrdzība. 

 

5. kompetences joma: problēmu risināšana.  

5.1 tehnisko problēmu risināšana,  

5.2 vajadzību identificēšana un tehnoloģiskās atbilstības, 

5.3 digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana,  

5.4 digitālo prasmju trūkuma identificēšana. 

  



1. kompetences joma: Informācijas un datu lietpratība  

 1.2. Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana, un atlasīšana  

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīnenī ar atbalstu var: 

• identificēt savas vajadzības pēc informācijas 

ieguves, 

• atrast nepieciešamos datus, informāciju un saturu 

digitālajā vidē, lietojot vienkāršus meklēšanas 

paņemienus, 

• atrast veidus, kā piekļūt šiem datiem, informācijai 

un saturam, naviģēt digitālajā vidē. 

• lietot vienkāršas personīgās startēgijas meklēšanai. 

Pamatlīmenī autonomi un ar atbalstu, kur tas ir 

nepieciešams, var: 

• ar vienkāršiem meklēšanas paņēmieniem atrast 

datus, informāciju un saturu digitalajā vidē, 

• atrast veidu, kā piekļūt datiem, informācijai un 

saturam un naviģēt tajā, 

• pazīt vienkāršas personīgās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

Ar karjeras konsultanta palīdzību spēj:  

sarakstā atpazīt tos darba piedāvājumu portālus, kas 

var pašam noderēt darba meklēšanai,  

atrast šos darba piedāvājumu portālus sava telefona 

aplikācijās, piekļūt tiem un naviģēt tajos,  

vienkāršu atslēgas vārdu sarakstā darba meklēšanas 

vajadzībām, kas pieejams darba piedāvajumu 

lietotnēs, atlasīt tos atslēgas vārdus, kas ir noderīgi 

pašam. 

 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Macīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

Ar skolotāja palīdzību spēj:  

 

sarakstā noteikt tīmekļa vietnes, lietotnes un digitālās 

datu bāzes, lai atrastu sev nepieciešamos avotus 

atbilstoši ziņojuma tematam,  

 

identificēt ziņojumam nepieciešamos avotus šajās 

tīmekļa vietnēs, lietotnēs un digitālajās datu bāzēs, 

piekļūt tām un pārvietoties tajās,  

 

lietojot vienkāršu atslēgas vārdu un grāmatzīmju 

sarakstu, identificēt tos, kas būtu noderīgi, lai atrastu 

nepieciešamos avotus atbilstoši ziņojuma tematam. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, var:  

• izstāstīt savas vajadzības pēc informācijas,  

• veikt vienkāršu ikdienas meklēšanu, lai atrastu 

datus, informāciju un digitālo saturu digitālā vidē,  

• izskaidrot, kā piekļūt un pārvietoties tajā,  

• izskaidrot vienkāršas ikdienas personīgās 

meklēšanas stratēģijas. 

Neakarīgi, atbilstoši savām personīgajām vajadzībām 

un risinot vienkāršas un neikdienisķas problēmas, 

spēj:  

• parādīt savas vajadzības pēc informācijas ieguves,  

• meklēt datus, informāciju un saturu digitālā vidē, 

• izstāstīt, kā piekļūt datiem, informācijai un saturam, 

un pārvietoties tajā,  

• veidot savas personīgās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

  



Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Sniedzot atbalstu citiem, spēj: 

• atsaukties uz vajadzību pēc informācijas,  

• veikt meklēšanu, lai iegūtu datus, informāciju un 

saturu digitālā vidē, 

• parādīt, kā piekļūt šiem datiem, informācijai un 

saturam un naviģēt tajā, 

• piedāvāt personīgās meklēšanas stratēģijas.  

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• izvērtēt informācijas vajadzības,  

• pielāgot savu meklēšanas stratēģiju, lai atrastu 

vispiemērotākos datus, informāciju un saturu digitālā 

vidē, 

• izskaidrot, kā piekļūt šiem vispiemērotākajiem 

datiem, informācijai un saturam un naviģēt tajā,  

• mainīt personīgās meklēšanas stratēģijas. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

  

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī spēj:  

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar ierobežotiem 

līdzekļiem saistībā ar datu, informācijas un digitālā 

satura pārlūkošanu, meklēšanu un atlasīšanu,  

• izmantot savas zināšanas, lai līdzdarbotos 

profesionālās aktivitātēs un pamācītu un atbalstītu 

citus datu, informācijas un digitālā satura 

pārlūkošanā, meklēšanā un atlasīšanā. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• radīt risinājumus, lai atrisinātu sarežģītas problēmas 

ar dažādiem mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar 

datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošanu, 

meklēšanu un atlasīšanu,  

• izvirzīt jaunas idejas un procesus šajā jomā. 



Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

  

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

  

 

  



1. kompetences joma: Informācijas un datu lietpratība  

 1.3 Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldība  

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamata līmenī un ar atbalstu spēj:  

• noteikt, kā vienkāršā veidā organizēt, uzkrāt un 

atjaunot datus, informāciju un saturu digitālajā vidē,  

• apzināt, kur vienkāršā veidā strukturētā digitālā vidē 

organizēt, uzkrāt un atjaunot datus, informāciju, un 

saturu. 

Pamata līmenī autonomi un ar atbilstošu atbalstu, kur 

tas ir nepieciešams, spēj:  

• noteikt, kā vienkāršā veidā organizēt, uzkrāt un 

atjaunot datus, informāciju un saturu digitālā vidē, 

• nolemt, kur vienkāršā veidā organizēt, uzkrāt un 

atjaunot datus, informāciju un saturu digitālā vidē. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

 Mājās kopā ar citu atbalstu, kad nepieciešams, 

spēj: 

identificēt, kā un kur sakārtot un uzglabāt piekļuves 

ceļus darba piedāvājumu sludinājumiem un lietotnēm 

savā telefonā, lai atjaunotu tos lietošanai darba 

meklēšanai. 

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

 Kopā ar skolotāju, kurš var konsultēt, kad 

nepieciešams, spēj:  

savā telefonā sakārtot un uzkrāt tīmekļa vietņu, 

lietotņu un digitālo datubāžu, kur atrodami 

nepieciešamie avoti, saites, lai tās izmatotu savam 

ziņojumam. 

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• atlasīt datus, informāciju un saturu, lai tos sakārtotu, 

uzkrātu un atjaunotu vienkāršā veidā digitālajā vidē, 

• organizēt to vienkāršā veidā strukturētā vidē. 

Patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām un risinot 

vienkāršas un neikdienišķas problēmas, spēj: 

• sakārtot informāciju, datus un saturu tā, lai to varētu 

viegli uzkrāt un atjaunot, 

• sakārtot informāciju, datus un saturu strukturētā 

vidē. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

  



Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Atbalstot citus, spēj: 

• prasmīgi apieties ar informāciju, datiem un saturu, 

lai vieglāk sakārtotu, uzkrātu un atjaunotu,  

• veikt sakārtošanu un apstrādi strukturētā vidē.  

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• pielāgot informācijas, datu un satura pārvaldību, lai 

viegli varētu veikt uzkrāšanu un atjaunošanu, 

• pielāgot pārvaldību, lai vispiemērotākajā veidā 

varētu sakārtot un apstrādāt informāciju, datus un 

saturu strukturētā vidē. 

Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

  

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī spēj:  

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar ierobežotiem 

līdzekļiem, kas attiecas uz datu, informācijas un 

satura pārvaldību, lai tos sakārtotu un atjaunotu 

strukturētā digitālajā vidē,  

• pievienot savas zināšanas, lai sekmētu pieredzes un 

zināšanu apmaiņu un palīdzētu citiem pārvaldīt datus, 

informāciju un digitālo saturu strukturētā vidē. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar daudziem 

mijiedarības faktoriem, kas saistīti ar datu, 

informācijas un informācijas pārvaldību, sakārtošanu, 

uzkrāšanu un atjaunošanu strukturētā digitālajā vidē, 

• piedāvāt jaunas idejas un procesus šajā jomā. 



Lietošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātība: 

 

Darba 

meklēšanas 

process 

  

Lietošanas 

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Īsa ziņojuma 

sagatavošana 

par specifisku 

tēmu 

  

 

  



2. kompetences joma: Komunikācija un sadarbība.   

 2.1 Mijiedarbība, izmantojot digtālās tehnoloģijas 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar atbalstu spēj:  

• izvēlēties vienkāršas digitālās tehnoloģijas savai 

darbībai,  

• noteikt attiecīgajam kontekstam piemērotus 

vienkāršus komunikācijas līdzekļus. 

Pamatlīmenī autonomi un ar atbilstošu atbalstu, kur 

tas nepieciešams, spēj:  

• izvēlēties vienkāršas digitālās tehnoloģijas 

mijiedarbībai,  

• noteikt attiecīgajam kontekstam piemērotus 

vienkāršus komunikācijas līdzekļus. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• veikt skaidri definētu ikdienas mijiedarbību, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas,  

• atlasīt skaidri definētus un ikdienas lietošanai 

piemērotus digitālās komunikācijas līdzekļus 

attiecīgajam kontekstam. 

Patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām un risinot gan 

vienkāršas, gan ne ikdienišķas problēmas, spēj:  

• atlasīt dažādas digitālās tehnoloģijas mijiedarbībai, 

• atlasīt dažādas digitālās tehnoloģijas, kas 

piemērotas mijiedarbībai attiecīgajā kontekstā. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

Patstāvīgi spēj: 

 

Sadarboties ar citiem, lietojot sava uzņēmuma e-pasta 

aplikāciju savā telefonā, lai organizētu sava 

uzņēmuma pasākumu,  

 

atlasīt opcijas, kas tiek piedāvātas e-pasta komplektā, 

lai organizētu pasākumu, piemēram, nosūtīt 

kalendāros ielūgumus, 

 

atrisināt problēmas, piemēram, nepareiza e-pasta 

adrese. 

 



Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Macīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

Patstāvīgi spēj: 

 

lietot viegli izmantojamas tērzēšanas iespējas savā 

telefonā (piemēram, Facebook ziņnesi (messenger), 

WhatsApp), lai sazinātos ar grupas biedriem un 

organizētu grupas darbu,  

 

izvēlēties citus digitālās komunikācijas līdzekļus 

planšetdatorā (piemēram, forumu), kas būtu noderīgs, 

lai vienotos par detaļām grupas darba organizēšanai,  

 

risināt problēmas, piemēram, pievienot un atvienot 

tērzēšanas grupas dalībniekus. 

 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Atbalstot citus, spēj:  

• lietot dažādas tehnoloģijas mijiedarbībai, 

• parādīt citiem, kādi ir vispiemērotākie digitālās 

komunikācijas līdzekļi attiecīgajam kontekstam. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• pielāgot dažādas digitālās tehnoloģijas, lai tās 

visprecīzāk atbilstu mijiedarbībai, 

• pielāgot vispiemērotākos komunikācijas līdzekļus 

attiecīgajam kontekstam. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj:  

• ar ierobežotiem resursiem rast risinājumus 

sarežģītām problēmām, kas radušās, mijiedarbojoties 

ar digitālajām tehnoloģijām un digitālās 

komunikācijas līdzekļiem,  

• integrēt savas zināšanas, lai veicinātu labo praksi un 

zināšanas un palīdzētu mijiedarboties ar citiem, 

lietojot digitālās tehnoloģijas. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• rast risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem 

mijiedarības faktoriem, kas saistīti ar savstarpēju 

iedarbošanos, izmantojot digitālās tehnoloģijas un 

digitālās komunikācijas līdzekļus, 

• piedāvāt jaunas idejas un norises šajā jomā. 



Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

  



2. kompetences joma: komunikācija un sadarbība   

 2.2 izplatīšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas.  

 Datu, informācijas un digitālā satura izplatīāna, izmantojot piemērotas digitālās tehnoloģijas.  

 Darbošanās kā aģentam. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamata līmenī ar palīdzību spēj:  

• atšķirt vienkāršas piemērotas digitālās tehnoloģijas, 

lai izplatītu datus, informāciju un digitālo saturu,  

• atpazīt vienkāršas atsauces un attiecinājumus. 

Pamata līmenī autonomi un ar attiecīgu atbalstu, kur 

tas nepieciešams, spēj:  

• atšķirt vienkāršas piemērotas digitālās tehnoloģijas, 

lai izplatītu datus, informāciju un digitālo saturu,  

• atpazīt vienkāršas atsauces un attiecinājumus. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas probēmas, var: 

• atlasīt vienkāršas un ikdienas lietošanai piemērotas 

digitālās tehnoloģijas, lai izplatītu datus, informāciju 

un digitālo saturu, 

• izskaidrot, kā darboties kā aģentam, lai izplatītu 

informāciju un saturu, izmantojot vienkāršas un 

ikdienā lietojamas digitālās tehnoloģijas,  

• parādīt vienkāršu praktisko lietošanu ikdienā. 

Patstāvīgi atbilstoši savām vajadzībām un risinot 

vienkāršas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• prasmīgi rīkoties ar piemērotām digitālajām 

tehnoloģijām, lai izplatītu datus, informāciju un 

digitālo saturu,  

• izskaidrot, kā darboties par aģentu, izplatot 

informāciju un saturu, izmantojot digitālās 

tehnoloģijas,  

• parādīt praktisko lietošanu. 



Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

 Spēj lietot sava uzņēmuma digitālo atmiņas sistēmu, 

lai izplatītu pasākuma programmu, izmantojot 

dalībnieku sarakstu savā datorā.  

 

Spēj parādīt saviem kolēģiem savā telefonā, kā 

piekļūt un izplatīt pasākuma programmu, izmantojot 

uzņēmuma digitālo atmiņas sistēmu. 

Spēj parādīt savam vadītājam planšetdatorā digitālos 

avotus, ko pats lieto, lai uzraksītu pasākuma 

programmu. 

Spēj atsaukties uz jebkuru nepieciešamību, veicot šīs 

darbības, piemēram, negaidītas problēmas, izsūtot 

dalībniekiem darba programmu. 

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

 Spēj lietot mākoņa sistēmu datu uzkrāšanai 

(piemēram,  

Dropbox, Google Drive), izplatot materiālus starp 

grupas biedriem. 

 

Spēj, lietojot klēpja datoru, izskaidrot citiem savas 

grupas biedriem, kā izplatīt materiālus, digitālās 

atmiņas sistēmu. 

 

Spēj parādīt skolotājam savā planšetdatorā digitālos 

avotus, ko pats lieto, lai sagatavotu materiālu grupas 

darbam.  

 

Veicot savas aktivitātes, spēj risināt jebkuru 

problēmu, kas saistīta ar datu uzkrāšanu un materiālu 

izplatīšanu starp grupas biedriem. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Atbalstot citus, spēj:  

• izplatīt datus, informāciju un digitālo saturu, 

izmantojot dažādus piemērotus digitālos līdzekļus, 

• parādīt citiem, kā darboties kā aģentam, lai izplatītu 

informāciju un saturu, izmantojot digitālās 

tehnoloģijas, 

• praktiski izmantot dažādos veidos. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežgītā kontekstā spēj:  

• izvērtēt un atrast vispiemērotākās digitālās 

tehnoloģijas, lai izplatītu informāciju un saturu,  

• pielāgoties savai aģenta lomai, 

• daudzveidīgi izmantot praksē. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 



Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj:  

• rast risinājumus sarežģītu problēmu risināšanai ar 

ierobežotiem līdzekļiem, kas sasitīti ar izplatīšanu, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas, 

• pievienot savas zināšanas, lai veicinātu profesionālo 

praktisko lietošanu, pamācīt un atbalstīt citus 

izplatīšanā, izmantojot diģitālās tehnoloģijas. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• ar daudzveidīgiem mijiedarības faktoriem rast 

risinājumus sarežģītām problēmām, kas saistītas ar 

izplatīšanu, izmatojot digitālās tehnoloģijas, 

• piedāvāt jaunas idejas un procesus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

  



2. kompetences joma. Komunikācija un sadarbība. 

 2.3. Piedalīšanās sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot digitālās tehnoloģijas.  

 Piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot publiskos un privātos digitālos pakalpojumus. 

 Meklēt pašnodarbinātības iespējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī, saņemot palīdzību, spēj: 

• identificēt vienkāršus digitālos pakalpojumus, lai 

piedalītos sabiedriskajās aktivitātēs, 

• atšķirt vienkāršas digitālās tehnoloģijas, ko 

izmantot savām izaugsmes vajadzībām, lai varētu 

piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs. 

Pamatlīmenī autonomi un ar atbilstošu atbalstu, kur 

tas ir nepieciešams, spēj: 

• identificēt vienkāršus digitālos pakalpojumus, lai 

piedalītos sabiedriskajās aktivitātēs, 

• atšķirt vienkāršas digitālās tehnoloģijas, ko 

izmantot savām izaugsmes vajadzībām, lai varētu 

piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj: 

• atlasīt vienkāršas un ikdienā lietojamas digitālās 

ierīces, lai piedalītos sabiedriskajās aktivitātēs, 

• atšķirt vienkāršas un ikdienas lietošanai piemērotas 

digitālās tehnoloģijas savai pilnveidei un lai 

piedalītos pilsoniskajās aktivitātēs. 

Patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām un risinot gan 

vienkāršas, gan neikdienišķas problēmas, spēj:  

• atlasīt digitālās ierīces, lai piedalītos sabiedriskajās 

aktivitātēs,  

• pamatot digitālo tehnoloģiju piemērotību sevis 

pilnveides vajadzībām un dalībai pilsoniskajās 

aktivitātēs.  

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  



Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Atbalstot citus, spēj: 

• piedāvāt dažādus digitālos pakalpojumus, lai 

piedalītos sabiedrības aktivitātēs, 

• lietot piemērotas digitālās tehnoloģijas, lai sevi 

pilnveidotu un piedalītos pilsoniskajās aktivitātēs. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• dažādot vispiemērotāko digitālo pakalpojumu 

lietošanu līdzdalībai sabiedriskajās aktivitātēs,  

• dažādot vispiemērotāko digitālo tehnoloģiju 

lietošanu savai pilnveidei līdzdalībai pilsoniskajās 

aktivitātēs. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

Spēj piedāvāt un lietot dažādas mediju stratēģijas 

(piem., aptauja Facebook, hashtagā Instagramā un 

Twiterī), lai informētu citus, ļaujot tiem uzzināt, 

piemēram, par cukura lietošanu pārtikā. 

 

Spēj informēt kolēģus par savām stratēģijām un 

parādīt, kā lietot atsevišķas no tām, lai palīdzētu 

cilvēkiem būt aktīviem. 

 

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

Grupas darbam spēj piedāvāt un lietot dažādas 

mikrorīkus (piemēram, Twitter un wikis) sabiedrības 

informāšanai par dažādām tēmām tuvākajā apkārtnē, 

piemēram, imigrantu sociālo iekļaušanu tuvākajā 

apkārtnē. 

 

Spēj informēt savuas grupas biedrus par šīm 

digitālajām platformām un palīdzēt viņiem lietot 

atsevišķas no tām, lai veicinātu cilvēku iesaistīšanos 

sabiedriskajās aktivitātēs. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus, kas saistīti ar līdzdalību sabiedriskajās 

aktivitātēs, izmantojot digitālās tehnoloģijas,  

• izmantot savas zināšanas, lai līdzdarbotos 

profesionālajās darbībās, pamācītu un palīdzētu 

citiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar pilsonisko 

darbību, izmantojot digitalās tehnoloģijas, 

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 



Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

  



2. kompetences joma: Komunikācija un sadarbība 

 2.4. Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas  

 Digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana sadarbībai un datu,  
 zināšanu un resursu atjaunošanai un atsvaidzināsanai. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī un ar atbalstu spēj : 

• izvēlēties vienkāršus digitālos rīkus un tehnoloģijas 

sadarbības procesiem. 

Pamatlīmenī autonomi un ar pienācīgu atbalstu, kur 

tas nepieciešams, spēj:  

• izvēlēties vienkāršus digitālos rīkus un tehnoloģijas 

sadarbības procesiem. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Macīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• izvēlēties vienkāršus ikdienā lietojamus rīkus un 

tehnoloģijas sadarbības procesiem. 

Patstāvīgi savu vajadzību apmierināšanai un risinot 

vienkāršas, ikdienišķas problēmas, spēj:  

Izvēlēties digitālos rīkus un tehnoloģijas sadarbības 

procesiem. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  



Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• piedāvāt dažādus digitālos rīkus un tehnoloģijas 

sadarbības procesiem. 

Augstā līmenī atbilstošī savām un citu vajadzībām 

saražģītā kontekstā spēj:  

• dažādot vispiemērotāko digitālo rīku un tehnoloģiju 

lietošanu sadarbības procesos, 

• izvēlēties vispiemērotākos digitālos rīkus un 

tehnoloģijas datu, resursu un zināšanu radīšanā 

sadarbībā ar citiem. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

 Spēj lietot vispiemērotākos digitālos rīkus darbā 

(piemēram, Dropbox, Google Drive, wiki), lai kopā 

ar kolēģiem radītu pasākuma informācijas lapu 

programmu, 

 

Spēj atšķirt piemērotus digitālos rīkus no 

nepiemērotiem digitālajiem rīkiem attiecīgajiem 

sadarbības procesiem. Nelieto sadarbības procesa 

mērķiem un apjomam nepiemērotos rīkus, piemēram, 

diviem cilvēkiem vienlaikus rediģējot tekstu, wiki 

lietošana nav praktiska.  

 

Spēj pārvarēt negaidītas situācijas, kas radušās 

digitālajā vidē, veidojot pasākuma informācijas lapu 

vai programmu (piemēram, ierobežota pieeja teksta 

rediģēšanai vai arī kolēģis nespēj saglabāt veiktās 

izmaiņas dokumentā). 

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

 Spēj lietot vispiemērotākos digitālos resursus, lai 

kopā ar grupas biedriem izveidotu video, strādājot ar 

planšetdatoru.  

Spēj atšķirt piemērotus digitālos resursus no 

nepiemērotiem, lai veidotu video, strādājot kopā ar 

grupas biedriem digitālā vidē. 

Spēj pārvarēt negaidītas situācijas, kas radušās 

digitālajā vidē, kopā ar grupas biedriem apkopojot 

datus un veidojot saturu un video (piemēram, 

materiālā nav saglabājušās grupas biedru veiktās 

izmaiņas, grupas biedri neprot augšlādēt materiālus, 

lietojot digitālos rīkus). 

 

 

 

 

 

 

 



Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem resursiem rast sarežģītu problēmu, 

kas saistītas ar sadarbības procesiem, risinājumus, 

kopā ar citiem veidojot un apkopojot zināšanas, datus 

un resursus, izmantojot digitālos rīkus un 

tehnoloģijas,  

• integrēt savas zināšanas, lai sadarbotos ar citiem 

profesionālajā darbībā, pamācot un palīdzot citiem 

sadarbības procesos, izmantojot digitālās 

tehnoloģijas. 

Visaugstākās specializācijas līmenī spēj: 

• ar daudziem mijiedarbības faktoriem rast 

risinājumus sarežģītām problēmām, kas saistītas ar 

sadarbības procesiem, lai sadarbībā ar citiem radītu 

un atjaunotu datus, resursus un zināšanas, izmantojot 

digitālos rīkus un tehnoloģijas, 

• piedāvāt jaunas idejas un procesus šajā jomā.  

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

  



2. kompetences joma: Komunikācija un sadarbība 

 2.4. Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas  

 Digitālo rīku un tehnoloģiju izmantošana sadarbībai un datu,  
 zināšanu un resursu atjaunošanai un atsvaidzināsanai 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī, saņemot palīdzību, spēj:  

• atšķirt vienkāršas uzvedības normas un paņēmienus, 

lietojot digitālās tehnoloģijas un mijiedarbojoties 

digitālajā vidē,  

• izvēlēties vienkāršus komunikācijas veidus un 

stratēģijas, kas ir piemērotas auditorijai, 

• atšķirt vienkāršus kultūras un paaudžu atšķirības 

aspektus, kas jāievēro digitālajā vidē. 

Pamata līmenī, autonomi un saņemot nepieciešamo 

palīdzību, spēj: 

• atšķirt vienkāršas uzvedības normas un paņēmienus, 

lietojot digitālās tehnoloģijas un mijiedarbojoties 

digitālajā vidē,  

• izvēlēties vienkāršus komunikācijas veidus un 

stratēģijas, kas ir piemērotas auditorijai, 

• atšķirt vienkāršus kultūras un paaudžu atšķirības 

aspektus, kas jāievēro digitālajā vidē. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj: 

• noteikt vienkāršas un ikdienišķas uzvedības un 

rīcības normas, lietojot digitālās tehnoloģijas un 

mijiedarbojoties digitālajā vidē,  

• lietot vienkāršas un ikdienišķas komunikācijas 

stratēgijas, kas piemērotas auditorijai,  

• raksturot vienkāršus un ikdienišķus kultūras un 

paaudžu atšķirību aspektus, kas jāņem vērā digitālajā 

vidē. 

Patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām un risinot 

vienkāršas ikdienišķas problēmas, spēj:  

• diskutēt par uzvedības normām un rīcību, lietojot 

digitālās tehnoloģijas un mijiedarbojoties digitālajā 

vidē,  

• diskutēt par komunikācijas stratēģijām, kas 

piemērotas auditorijai,  

• diskutēt par kultūras un paaudžu atšķirību 

aspektiem, kas jāņem vērā digitālajā vidē. 



Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj: 

• izmantot dažādas uzvedības un rīcības normas, 

lietojot digitālās tehnoloģijas un mijiedarbojoties 

digitālajā vidē,  

• darbojoties digitālajā vidē, izmantot dažādas 

komunikācijas stratēģijas, kas piemērotas attiecīgajai 

auditorijai,  

• ņemt vērā dažādus kultūras un paaudžu atšķirību 

aspektus digitālajā vidē. 

Augstā līmenī, ņemot vērā savas un citu vajadzības, 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• piemērot vispiemērotākās uzvedības un rīcības 

normas, lietojot digitālās tehnoloģijas un 

mijiedarbojoties digitālajā vidē,  

• pielāgot auditorijai vispiemērotākās komunikācijas 

stratēģijas, darbojoties digitālajā vidē,  

• izmantot dažādus kultūras un paaudžu atšķirību 

aspektus digitālajā vidē. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

 

 

 

 



Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī spēj:  

• ar ierobežotiem līdzekļiem, ievērojot digitālo etiķeti 

darbā ar dažādu auditoriju (kultūras un paaudžu 

atšķirības), rast sarežģītu problēmu risinājumus,  

• izmantot savas zināšanas, kopā ar citiem veicot 

profesionālas darbības un palīdzot citiem izmantot 

digitālo etiķeti. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• rast risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar digitālās 

etiķetes ievērošanu darbā ar dažādām auditorijām 

(kultūras un paaudžu atšķirības)  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus attiecīgajā 

jomā. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

Organizējot pasākumu savā organizācijā, spēj risināt 

problēmas, kas radušās, sarakstoties un komunicējot 

digitālajā vidē (piemēram, nepiemēroti komentāri 

sociālajos tīklos). 

Izmantojot šo pieredzi, spēj radīt noteikumus, kas 

varētu palīdzēt pašreizējiem un nākotnes kolēģiem. 

 

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

Spēj risināt etiķetes problēmas, kas radušās grupas 

biedriem, lietojot digitālo sadarbības platformu 

(piemēram, wiki utt.) grupas darbam.  

Spēj radīt tādus uzvedības noteikumus grupas darbam 

tiešsaistē, lai tie būtu noderīgi un izplatīti lietošanai 

digitālajā mācību vidē. 

Spēj palīdzēt saviem grupas biedriem attiecībā uz 

uzvedības normu ievērošanu, strādājot kopā ar citiem 

digitālajā platformā. 

 

 

  



2. kompetences joma: Komunikācija un sadarbība 

 2.6. Digitālās identitātes ievērošana  

 Daudzveidīgas digitālās identitātes radīšana, ievērošana un aizsargāšana,  
 savas reputācijas aizsargāšana.  

 Darbošanās ar datiem, ko cita persona ir izstrādājusi, izmantojot digitālos rīkus. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamata līmenī, saņemot palīdzību, spēj:  

• noteikt digitālo identitāti,  

• vienkāršā veidā izskaidrot, kā interneta vidē 

aizsargāt savu reputāciju,  

• atpazīt vienkāršus datus, paša izstrādātus datus, 

izmantojot digitālos rīkus un pakalpojumus. 

Pamatlīmenī autonomi un saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• noteikt digitālo identitāti,  

• vienkāršā veidā izskaidrot, kā interneta vidē 

aizsargāt savu reputāciju,  

• atpazīt vienkāršus datus, paša izstrādātus datus, 

izmantojot digitālos rīkus un pakalpojumus. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• atšķirt dažādu vienkāršu un ikdienišķu digitālo 

identitāšu veidus,  

• izskaidrot vienkāršus ikdienā lietojamus veidus, kā 

aizsargāt savu reputāciju interneta vidē,  

• aprakstīt vienkāršus datus, ko pats ikdienā rada, 

lietojot digitālos rīkus un pakalpojumus. 

Patstāvīgi, ņemot vērā savas vajadzības un risinot 

vienkāršas un neikdienišķās problēmas, spēj:  

• izklāstīt dažādas digitālās identitātes, 

• izklāstīt, kādos konkrētos veidos var aizsargāt savu 

reputāciju interneta vidē, 

• darboties ar paša veidotiem datiem, izmantojot 

digitālos rīkus un pakalpojumus. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  



Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj: 

• izmantot daudzveidīgas digitālas identitātes, 

• izmantot dažādus savas reputācijas aizsardzības 

paņēmienus interneta vidē, 

• izmantot datus, ko pats ir izveidojis, izmantojot 

vairākus digitālos rīkus un pakalpojumus. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībam 

sarežģītā kontekstā spēj: 

• uztvert dažādu digitālo identitāšu atšķirības,  

• izskaidrot vispiemērotākos veidus, kā aizsargāt savu 

reputāciju interneta vidē, 

• mainīt datus, kas veidoti, izmantojot dažādus rīkus 

un pakalpojumus digitalajā vidē. 

Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

  

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus, kas saistīti ar dažādu digitālo identitāšu 

lietošanu un personu reputācijas aizsardzību interneta 

vidē, 

• izmantot savas zināšanas, līdzdarbojoties 

profesionālajās aktivitātēs, pamācot un palīdzot 

pārējiem izmantot digitālo identitāti. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar dažādiem 

mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar digitālās 

identitātes lietošanu un personu reputācijas 

aizsardzību interneta vidē, 

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 



Izmantošanas 

piemēri:  

 

01 

Nodarbinātības  

scenārijs: 

 

Pasākuma 

organizēšana 

 Spēj piedāvāt savam darba vadītājam jaunus sociālo 

mediju risinājumus, kas palīdz izvairīties no 

situācijām, kad cieš uzņēmuma digitālā reputācija 

(piemēram, spami), organizējot uzņēmuma 

pasākumu. 

Izmantošanas  

piemēri: 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Grupas darba 

sagatavošana, 

strādājot 

komandā 

 Spēj piedāvāt jaunu risinājumu savai izglītības 

iestādei, lai novērstu tāda digitālā satura publicēšanu 

(teksts, attēls video), kas var bojāt izglītojamo 

reputāciju. 

 

  



3. kompetences joma. Digitālā satura veidošana.  

 3.1 Satura veidošana  

 Satura veidošana un rediģēšana dažādos formātos, lai pašizpaustos, izmantojot digitālos llīdzekļus. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamata līmenī ar palīdzību var: 

• atpazīt veidus, kā radīt un rediģēt vienkāršu saturu 

vienkāršā formātā,  

• izvēlēties veidu, kā pašizpausties, lietojot 

vienkāršus digitālos līdzekļus. 

Pamata līmenī autonomi un ar pienācīgu palīdzību, 

kur tā ir nepieciešama, spēj: 

• atpazīt veidus, kā radīt un rediģēt vienkāršu saturu 

vienkāršā formātā,  

• izvēlēties veidu, kā pašizpausties, lietojot 

vienkāršus digitālos līdzekļus. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

Ar kolēģu, kuriem ir augsta digitālā kompetence, 

palīdzību spēj:  

 

izmantojot mācību video YouTube par īsa video 

materiāla veidošanu, atrast vispiemērotāko video 

veidošanas paņēmienu, ko izmantot, lai ar savu 

planšetdatoru radītu video, ko parādīt citiem interneta 

lietotājiem,  

 

Citu izveidotā aprakstā spēj atrast alternatīvus 

digitālos rīkus, lai radītu video materiālu parādīšanai 

pārējam personālam. 

 

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu 

parādīšanai 

saviem grupas 

biedriem. 

Ar skolotāja palīdzību spēj: 

 

Izmantojot skolotāja piedāvāto video mācību 

materiālu You Tube, atrast veidu, kā saviem grupas 

biedriem parādīt prezentāciju ar digitālajām 

animācijām, 

 

atrast citus digitālos līdzekļus, ko izmantot, lai 

parādītu savu veikumu animētā digitālajā prezentācijā 

uz interaktīvās tafeles. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• noteikt veidus, kā radīt un rediģēt vienkāršu un 

ikdienišķu saturu vienkāršā ikdienas formātā, 

• radoši pašizpausties, lietojot vienkāršus digitālos 

līdzekļus.  

Patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībām un risinot 

vienkāršas un neikdienišķas problēmas, spēj: 

• noteikt veidus, kā radīt un rediģēt saturu dažādos 

formātos,  

• radoši pašizpausties, lietojot digitālos līdzekļus.  



Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

pesonālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko rādīt 

saviem grupas 

biedriem. 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj: 

• izmantot veidus satura radīšanai un rediģēšanai 

dažādos formātos,  

• parādīt, kā pašizpausties, veidojot digitālo saturu 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežģītā līmenī spēj:  

• mainīt saturu, izmantojot vispiemērotāko formātu, 

• piemērot savu pašizpausmes veidu, radot 

vispiemērotākos digitālos līdzekļus. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  



Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā limenī spēj: 

• ar ierobebežotiem resursiem rast risinājumus 

sarežģītām problēmām, kas saistītas ar satura 

veidošanu un rediģēšanu dažādos formātos un 

pašizpausmi, izmantojot digitālos līdzekļus, 

• izmantot savas zināšanas kopdarbā ar citiem 

profesionalajā jomā, lai pamācītu un palīdzētu 

izveidot digitālo saturu. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• rast risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas ir saistīti ar satura 

veidošanu un rediģēšanu dažādos formātos un 

pašizpausmi, izmantojot digitālos līdzekļus,  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

  



3. kompetences joma. Digitālā satura veidošana.  

 3.2 Digitālā satura pielāgošana un pārstrādāšana  

 Esošā satura pielāgošana, atjaunošana, uzlabošana un iekļaušana,  
 lai radītu jaunu, oriģinālu un atbilstošu saturu. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamata līmenī ar palīdzību spēj: 

• izvēlēties veidus, kā pārveidot, atjaunot, precizēt un 

uzlabot vienkārša satura un informācijas daļas, lai 

radītu jaunu un oriģinālu saturu un informāciju.  

Pamatlīmenī un autonomi, saņemot pienācīgu 

palīdzību, kur tas ir nepieciešams, spēj: 

• izvēlēties veidus, kā pārveidot, atjaunot, precizēt un 

uzlabot vienkārša satura un informācijas daļas, lai 

radītu jaunu un oriģinālu saturu un informāciju.  

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

 Ar kolēģa, kuram ir augsta digitālā kompetence un 

kurš var palīdzēt jebkurā brīdī, kad tas ir 

nepieciešams, palīdzību un izmantojot video mācību 

materiālu, kurā ir parādīti darbības soļi, spēj atrast 

veidu, kā pievienot jaunus dialogus un attēlus īsam 

mācību video, kas jau izveidots iekštīklā, lai parādītu 

jaunās organizatoriskās procedūras. 

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

 Mājās, saņemot palīdzību, kad tā ir vajadzīga, un 

izmantojot skolotāja iedotu sarakstu, kurā ir norādīti 

darbību soļi, spēj noteikt, kā, pievienojot tekstu, 

attēlus, vizuālos efektus, uzlabot savu izveidoto 

prezentāciju, kas paredzēta prezentēšanai grupas 

biedriem klasē uz interaktīvās tāfeles. 

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj: 

• izskaidrot veidus, kā pārveidot, atjaunot, uzlabot un 

precizēt vienkāršu atsevišķu satura un informācijas 

daļu, lai radītu jaunu un originālu saturu. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot gan 

vienkāršas, gan neikdienišķas problēmas, spēj:  

• iztirzāt veidus, kā pārveidot, atjaunot, uzlabot un 

precizēt saturu un informāciju, lai radītu jaunu un 

oriģinālu saturu. 



Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• darboties ar jauna dažāda teksta un informācijas 

daļām, pārveidojot, atjaunojot, uzlabojot un 

precizējot tās, lai izveidotu jaunu un oriģinālu saturu.  

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu personu 

vajadzībām sarežģītā kontekstā spēj:  

• izvērtēt vispiemērotākos veidus, kā pārveidot, 

atjaunot, uzlabot un precizēt specifiskas satura un 

informācijas daļas, lai radītu jaunu un oriģinālu 

saturu. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  



Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus, lai pārveidotu, atjaunotu, uzlabotu un 

precizētu informāciju un saturu, lai radītu jaunu un 

oriģinālu saturu. 

• Izmantot savas zināšanas, lai strādātu kopā ar citiem 

profesionālajā jomā, pamācītu un palīdzētu citiem 

satura uzlabošanā un pārstrādāšanā. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar dažādiem 

mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar jauna satura 

un informācijas savienošanu ar jau esošo, lai radītu 

jaunu un oriģinālu saturu,  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

  



3. kompetences joma. Digitālā satura veidošana.  

 3.3 Pavairošanas tiesības un licences. Izpratne par to, 
 kā darbojas pavairošanas tiesības un licences digitālajā vidē 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj: 

• pamanīt vienkāršus noteikumus par pavairošanas 

tiesībām un licencēm, kas attiecas uz digitālo 

informāciju, datiem un saturu. 

Pamatlīmenī autonomi un ar piemērotu atbalstu, kur 

tas ir nepieciešams, spēj: 

• pamanīt vienkāršus noteikumus par pavairošaas 

tiesībām un licencēm, kas attiecas uz digitālo 

informāciju, datiem un saturu. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• ievērot vienkāršus un ikdienā izpildāmus 

noteikumus, kas attiecas uz pavairošanas tiesībām un 

licencēm saistībā ar digitālajiem datiem, informāciju 

un saturu. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

vienkāršas problēmas un neikdienišķas problēmas, 

spēj:  

• izskaidrot, kā pavairošanas tiesības un licencēsanas 

noteikumi attiecas uz digitālo informāciju un saturu. 



Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

Patstāvīgi spēj: 

 

izstāstīt kolēģiem, kādas attēlu krātuves parasti lieto, 

lai atrastu attēlus, kurus var lejupielādēt par velti, lai 

izveidotu mācību filmu sava uzņēmuma personālam 

par jaunajām procedūrām uzņēmumā, 

 

risināt problēmas, kā piemēram, atšķirt simbolus, kas 

norāda, vai attēlam ir īpašā licence :”Radošā 

kopiena” (Creative Commons), kas ļauj izmantot 

attēlu bez autora atļaujas. 

 

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

Patstāvīgi spēj: 

 

izskaidrot kādam citam, kuras attēlu krātuves parasti 

pats izmanto, lai atrastu attēlus, kurus var lejuplādēt 

pilnīgi bez maksas, lai veidotu digitālo animāciju 

sava darba prezentēšanai grupas biedriem,  

 

risināt problēmas, piemēram, simbola atpazīšana, lai 

noteiktu, ka uz attēlu ir noteiktas autortiesības 

(copyrighted) un līdz ar to attēlu nav atļauts pavairot 

bez autora atļaujas. 

 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• ievērot dažādus noteikumus par pavairošanas 

tiesībām un licencēm, kas attiecas uz digitālajiem 

datiem, informāciju un saturu. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• izvēlēties visatbilstošākos noteikumus, kas jāievēro 

attiecībā uz pavairošanas tiesībām un licencēm 

saistībā ar digitālajiem datiem, informāciju un saturu. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  



Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augstā specializācijas līmenī spēj:  

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus noteikumu ievērošanai attiecībā uz 

pavairošanas tiesībām un licencēm saistībā ar 

digitālajiem datiem, informāciju un saturu, 

 

• izmantot savas zināsanas, līdzdarbojoties 

profesionālajās aktivitātēs, pamācot un palīdzot 

citiem ievērot pavairošanas tiesības un noteikumus 

par licencēm. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj:  

• ar daudziem mijiedarbības faktoriem rast sarežģītu 

problēmu risinājumus attiecībā uz pavairošanas 

tiesību un noteikumu par licencēm ievērošanu 

saistībā ar digitālajiem datiem, informāciju un saturu, 

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

 

  



3. kompetences joma. Digitālā satura veidošana.  

 3.4 Programmēšana. Saprotamu instrukciju secības plānošana datorsistēmai, 
 lai risinātu kādu problēmu vai veiktu uzdevumu 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• nosaukt vienkāršas instrukcijas datorsistēmām, lai 

risinātu vienkāršas problēmas un veiktu vienkāršus 

uzdevumus. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• nosaukt vienkāršas instrukcijas datorsistēmām, lai 

risinātu vienkāršas problēmas un veiktu vienkāršus 

uzdevumus. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• nosaukt vienkāršas ikdienā lietojamas instrukcijas 

datorsistēmai, lai risinātu ikdienišķas problēmas vai 

veiktu ikdienas uzdevumus. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• nosaukt instrukcijas datorsistēmai, lai risinātu 

konkrētu problēmu vai veiktu specifisku uzdevumu. 



Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

 Lietojot programmēšanas valodu, (piem., Ruby, 

Python), spēj izstrādāt instrukcijas, lai izveidotu 

mācību spēli, lai sagatavotu jaunu procedūru 

ieviešanu organizācijā, 

spēj risināt problēmas, piemēram, uziet tehniskus 

defektus un novērst tos, izmantojot savu piekļuves 

kodu. 

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

 Lietojot vienkāršu grafiskās programmēšanas 

interfeisu (piem., Scratch Jr), spēj izveidot tālruņa 

aplikāciju, lai prezentētu savu darbu grupas biedriem.  

Ja parādās problēma, prot uziet un novērst tehnisku 

defektu un risināt problēmas, izmantojot savu 

piekļuves kodu. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• sekot datorsistēmu instrukcijām, lai risinātu dažādas 

problēmas vai veiktu dažādus uzdevumus. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• atlasīt vispiemērotākās datorsistēmu instrukcijas, lai 

risinātu konkrētu problēmu vai veiktu specifisku 

uzdevumu. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  



Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus, kas attiecas uz instrukciju plānošanu un 

izstrādi dažādu uzdevumu veikšanai datorsistēmā, 

• izmantot savas zināšanas, lai veicinātu profesionālo 

attīstību, pamācītu un palīdzētu citiem 

programmēšanā. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas ir saistīti ar datorsistēmu 

lietošanu dažādu uzdevumu veikšanai, instrukciju 

plānošanu un izstrādi, 

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri.  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Īsa mācību 

kursa 

izveidošana, lai 

apmācītu 

personālu jaunu 

paņēmienu 

lietošanā 

organizācijā 

  

Izmantošanas 

iespējas 

 

02 

Mācību 

scenārijs: 

 

Prezentācijas 

sagatavošana 

par noteiktu 

tematu, ko 

parādīt saviem 

grupas 

biedriem. 

  

 

  



4 kompetences joma: Drošība. 

4. ierīču aizsargāšana.  

 Digitālo ierīču un satura aizsardzība.  

 Izpratne par draudiem un riskiem digitālajā vidē.  

 Aizsardzības līdzekļi digitālajā vidē. Privātuma aizsardzība. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• pazīt vienkāršus veidus, kā aizsargāt savas digitālās 

ierīces un saturu,  

• atšķirt vienkāršus riskus un draudus digitālajā vidē,  

• izvēlēties vienkāršus aizsardzības un drošības 

līdzekļus,  

• atšķirt vienkāršus veidus savai drošībai un 

privātuma aizsardzībai.  

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• pazīt vienkāršus veidus, kā aizsargāt savas digitālās 

ierīces un saturu,  

• atšķirt vienkāršus riskus un draudus digitālajā vidē,  

• ievērot vienkāršus aizsardzības un drošības 

paņēmienus,  

• atšķirt vienkāršus veidus savai drošībai un 

privātuma aizsardzībai.  

Izmantošanas 

piemēri  

 

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• noteikt vienkāršus un ikdienā lietojamus 

paņēmienus, lai aizsargātu savas digiālās ierīces un 

saturu, 

• atšķirt vienkāršus un ikdienā iespējamus riskus un 

draudus digitalajā vidē,  

• atlasīt vienkāršus un ikdienā lietojamus drošības un 

aizsardzības līdzekļus,  

• izvēlēties vienkāršus un ikdienā lietojamus drošības 

un aizsardzības pasākumus,  

• noteikt vienkāršus un ikdienā lietojamus veidus 

attiecībā uz uzticamību un privātumu. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• plānot savu digitālo ierīču un satura aizsardzību, 

• Atpazīt riskus un draudus digitālajā vidē, 

• Izvēlēties drošības un aizsardzības pasākumus,  

• Izskaidrot drošības un aisardzības veidus, kas 

attiecas gan uz uzticamību, gan privātumu. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• lietot dažādus paņēmienus, lai aizsargātu gan 

digitālās ierīces, gan saturu,  

• atšķirt dažādus riskus un draudus digitālajā vidē, 

• lietot drošības un aizsardzības paņēmienus, 

• lietot dažādus paņēmienus attiecībā uz uzticamību 

un privātumu. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• izvēlēties vispiemērotākos paņēmienus digitālo 

ierīču un satura aizsardzībai,  

• novērst riskus un draudus digitālajā vidē,  

• izvēlēties vispiemerotākos drošības un aizsardzības 

pasākumus,  

• izvērtēt vispiemērotākos veidus uzticamības un 

privātuma nodrošināšanai. 



Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

Spēj aizsargāt korporatīvo Twitter kontu, lietojot 

dažādas metodes (piemēram, stigra parole, kontrole 

par iepriekšējām konta lietošanas reizēm, parādīt, 

kolēgiem, kā to lietot). 

Spēj noteikt riskus, saņemot tweet, īsziņas no 

sekotājiem ar viltus profiliem un viltīgiem nolūkiem. 

Spēj izmantot līdzekļus, lai to novērstu (piemēram, 

kontrolēt privātos iestatījumus).  

Spēj palīdzēt saviem kolēģiem noteikt riska draudus, 

lietojot Twitter. 

 

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

Spēj aizsargāt informāciju, datus un saturu savā 

mācību pklatformā (piemēram, stingra parole, 

kontrole par iepriekšējām konta lietošanas reizēm). 

 

Spēj noteikt dažādus riskus un draudus, ienākot 

skolas digitālajā platformā, un izmantot paņēmienus 

risku un draudu novēršanai (lietot pretvīrusu sistēmas 

pirms lejuplādēšanas). 

 

Spēj palīdzēt saviem grupas biedriem noteikt riskus 

un draudus, lietojot digitālo mācību platformu savā 

planšetdatorā (piemēram, kontrolēt, kas ir piekļuvis 

dokumentiem). 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus, kas saistīti ar digitālo ierīču un satura 

aizsardzību, risku un draudu pārvarēšanu, drošības un 

aizsardzības paņēmienu lietošanu, uzticamību un 

privātumu digitālajā vidē,  

• integrēt savas zināšanas, lai dotu ieguldījumu 

profesionālajā praksē un zināšanās un palīdzētu 

citiem aizsargāt digitālās ierīces. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar digitālo ierīču 

un satura aizsardzību, risku un draudu digitālajā vidē 

pārvarēšanu un drošības un aizardzības līdzekļu 

lietošanu, uzticamību un privātumu digitālajā vidē,  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  



Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

  



4 kompetences joma: Drošība. 

 4.2 Personīgo datu un privātuma aizsardzība.  

 Personīgo datu un privātuma aizsardzība digitālajā vidē.  

 Izpratne par privātuma aizsardzību, kā rīkoties, lai aizsargātu savu privātumu digitalajā vidē,  
 kā personāla dati tiek lietoti 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• atlasīt vienkāršus veidus, lai aizsargātu savus 

personas datus un privātumu digitālajā vidē, 

• noteikt vienkāršus veidus, kā lietot un izplatīt 

personas identitātes informāciju, pasargājot sevi un 

citus no kļūdām,  

• iepazīties ar vienkāršiem privātuma politikas 

paziņojumiem, kā lietot personas datus digitālā vidē. 

Pamatlīmenī autonomi un saņemot palīdzību, kur ir 

nepieciešama, spēj:  

• atlasīt vienkāršus veidus, lai aizsargātu savus 

personas datus un privātumu digitālajā vidē, 

• noteikt vienkāršus veidus, kā lietot un izplatīt 

personas identitātes informāciju, pasargājot sevi un 

citus no kļūdām,  

• iepazīties ar vienkāršiem privātuma politikas 

paziņojumiem, kā lietot personas datus digitālā vidē. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj: 

• izskaidrot vienkāršus un ikdienā lietojamus 

personas datu un privātuma aizsargāšanas 

paņēmienus digitālajā vidē,  

• izskaidrot vienkāršus un ikdienā lietojamus 

paņēmienus, lai izplatītu savu personas identifikācijas 

informāciju, vienlaikus pasargājot sevi un citus no 

kaitējuma, 

• noteikt vienkāršus un ikdienā lietojamus 

paņēmienus, kā ievērot privātuma noteikumus 

personas datu lietošanai digitālajā vidē. 

Patstāvīgi, atbilstoši savām vajadzībam un risinot gan 

vienkāršas, gan neikdienišķas problēmas, spēj:  

• izskaidrot, kādā veidā aizsargāt savus personas 

datus un privātumu digitālajā vidē,  

• izskaidrot, kādos veidos lietot un izplatīt personas 

identifikācijas informāciju, vienlaikus pasargājot sevi 

un citus no kaitējuma,  

• izskaidrot privātuma aizsardzības paziņojumus par 

to, kā personas dati tiek izmantoti digitālajos 

pakalpojumos. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• izmantot dažādus veidus savu personas datu un 

privātuma aizsardzībai digitālajā vidē,  

• izmantot specifiskus veidus savu personīgo datu 

izplatīšanai, vienlaicīgi pasargājot sevi un citus no 

kaitējuma,  

• izskaidrot privātuma aizsardzības paziņojumus par 

to, kā personas dati tiek izmantoti digitālajos 

pakalpojumos. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• izvēlēties vispiemērotākos veidus personas datu un 

privātuma aisardzībai,  

• novērtēt vispiemērotākos veidus personas 

identifikācijas datu lietošanai un izplatīšanai, 

vienlaikus pasargājot sevi un citus no kaitējuma,  

• novērtēt privātuma politikas paziņojumu 

piemērotību personas datu izmantošanā. 



Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

 Spēj izvēlēties vispiemērotāko veidu, kā aizsargāt 

savu kolēģu personas datus (piemēram, adrese, 

telefona numurs), izplatot digitālo saturu, piemēram, 

attēls korporatīvajā Twitter kontā.  

 

Spēj atšķirt piemērotu digitālo saturu no nepiemērota 

izplatīšanai korporatīvajā Twitter kontā, nekaitējot 

paša un kolēģu privātumam. 

 

Spēj novērtēt, vai personas dati korporatīvajā Twitter 

kontā tiek lietoti atbilstoši Eiropas privātuma 

tiesībām un likumam. 

 

Spēj tikt galā sarežģītās situācijās, kas var rasties 

organizācijā saistībā ar personas datiem Twitter 

kontā, piemēram, izņemot ārā fotogrāfijas un personu 

vārdus, lai aizsargātu personas informāciju atbilstoši 

Eiropas tiesībām uz privātumu un tiesībām, kas ir 

jāievēro. 

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

 Spēj izvēlēties vispiemērotāko veidu, kā aizsargāt 

savus personas datus (piemēram, adrese, tālruņa 

numurs) pirms izplatīšanas skolas digitalajā 

platformā.  

 

Spēj atšķirt piemērotu digitālo saturu no nepiemērota, 

lai izplatītu skolas digitālajā platformā, lai netiktu 

kaitēts ne paša, ne skolas biedru privātums.  

 

Spēj novērtēt, vai veids, kā paša personas dati tiek 

publicēti digitālajā platformā, ir pieņemams un 

atbilstošs tiesībām uz privātumu.  

 

Spēj pārvarēt sarežģītas situācijas, kas var rasties 

saistībā ar paša un klases biedru personas datiem 

digitālajā mācību platformā, ja personas dati netiek 

lietoti atbilstoši privātuma politikai. 

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus saistībā ar personas datu un privātuma 

aizsardzību digitālajā vidē, lietojot un izplatot 

personas identifikācijas informāciju, vienlaicīgi 

pasargājot sevi un citus no kaitējuma.  

• izmantot savas zināšanas, lai veicinātu labo praksi 

un zināšanas un palīdzētu citiem aizsargāt personas 

datus un privātumu. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas saistīti ar personas datu 

un privātuma aizsardzību digitālajā vidē, lietojot un 

izplatot personas identifikācijas informāciju, 

vienlaikus pasargājot sevi un citus no kaitējuma, 

ievērojot privātuma noteikumus attiecībā uz personas 

datiem,  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  



Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

  



4 kompetences joma: Drošība. 

 4.3 Veselības un labsajūtas saglabāšana.  

 Spēja novērst riskus veselībai un draudus fiziskajai psiholoģiskajai labsajūtai,  
 lietojot digitālās tehnoloģijas.  

 Spēja pasargāt pašam sevi un citus no iespējamiem draudiem digitālajā vidē. 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• atšķirt vienkāršus veidus , kā izvairīties no veselības 

riskiem un draudiem fiziskajai aun psihiskajai 

labsajūtai, lietojot digitālās tehnoloģijas,  

• izvēlēties vienkāršus veidus, kā aizsargāt sevi no 

iespējamiem draudiem digitālajā vidē,  

• atpazīt vienkāršas digitālās tehnoloģijas sociālajai 

labsajūtai un iekļaušanai. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• atšķirt vienkāršus veidus, kā izvairīties no veselības 

riskiem un draudiem fiziskajai un psihiskajai 

labsajūtai, lietojot digitālās tehnoloģijas,  

• izvēlēties vienkāršus veidus, kā aizsargāt sevi no 

iespējamiem draudiem digitālajā vidē,  

• atpazīt vienkāršas digitālās tehnoloģijas sociālajai 

labsajūtai un iekļaušanai. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• izskaidrot vienkāršus ikdienā lietojamus veidus, kā 

izvairīties no veselības riskiem un draudiem fiziskajai 

un psiholoģiskajai labsajūtai, lietojot digitalās 

tehnoloģijas,  

• atlasīt vienkāršus ikdienā lietojamus veidus, kā 

pasargāt sevi digitālajā vidē,  

• atšķirt vienkāršas un ikdienā lietojamas tehnoloģijas 

sociālajai labsajūtai un iekļaušanai. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• izskaidrot veidus, kā novērst draudus savai 

fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai, lietojot 

digitālās tehnoloģijas,  

• izvēlēties veidus, lai aizsargātu pašam sevi un citus 

no draudiem digitālajā vidē,  

• spriest par digitālajām tehnoloģijām saistībā ar 

sociālo labsajūtu un iekļaušanu. 



Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 
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piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• parādīt dažādus veidus, kā novērst riskus un 

draudus fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai, 

lietojot digitālās tehnoloģijas,  

• izmantot dažādus veidus savai un citu aizsardzībai 

no draudiem digitālajā vidē. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• atšķirt vispiemērotākos veidus, lai novērstu 

veselības riskus un draudus fiziskajai un 

psiholoģiskajai veselībai, lietojot digitālās 

tehnoloģijas,  

• pielāgot vispiemērotākos veidus, lai aizsargātu sevi 

un citus no draudiem digitālajā vidē,  

• daudzveidīgi izmantot digitālās tehnoloģijas 

sociālajai labsajūtai un sociālajai ieklaušanai. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  



Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem līdzekļiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus attiecībā uz veselības risku un draudu 

novēršanu, strādājot ar digitālajām tehnoloģijām, 

aizsargāt sevi un citus no draudiem digitālajā vidē, 

lietot digitālās tehnoloģijas sociālajai labsajūtai un 

sociālajai iekļaušanai,  

• integrēt savas zināšanas, lai veicinātu profesionālo 

praksi un zināšanas un palīdzētu citiem aizsargāt savu 

veselību.  

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar daudziem 

interaktīviem faktoriem, kas saistīti ar veselības risku 

un draudu novēršanu, labsajūtas saglabāšanu, lietojot 

digitālās tehnoloģijas, pasargāt sevi un citus no 

draudiem digitālajā vidē, kā arī lietot digitālās 

tehnoloģījas sociālajai labsajūtai un iekļaušanai,  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

Spēj noorganizēt digitālo kampaņu par iespējamiem 

veselības draudiem, lietojot Twitter profesionāliem 

mērķiem (piemēram, terorizēšana, atkarības, fiziskā 

labsajūta), tēmas, ko var izplatīt un kas interesētu 

kolēģus un citus izlasīšanai planšetdatorā vai tālrunī. 

 

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

Lai palīdzētu klasesbiedriem atpazīt un pretoties 

vardarbībai digitālajā vidē, savā skolas digitālajā 

platformā spēj veidot tematus par kiberiebiedēšanu 

un sociālo atstumtību. 

 

 

  



4 kompetences joma: Drošība. 

 4.4 Vides aizsardzība. Apziņa par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz vidi. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• noteikt vienkāršus digitālo tehnoloģiju ietekmes 

veidus uz vidi. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• noteikt vienkāršus digitālo tehnoloģiju ietekmes 

veidus uz vidi. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• noteikt vienkāršus un ikdienišķus digitālo 

tehnoloģiju ietekmes veidus un to lietošanas ietekmi 

uz vidi. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• izskaidrot, kādā veidā var aizsargāt vidi no digitālo 

tehnoloģiju un to lietošanas ietekmes. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  



Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• parādīt dažādus veidus, kā aizsargāt vidi no digitālo 

tehnoloģiju un to lietošanas ietekmes. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• izvēlēties vispiemērotākos risinājumus vides 

aizsardzībai no digitālo tehnoloģiju un to lietošanas 

ietekmes. 

Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

  

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• ar ierobežotiem resursiem rast sarežģītu problēmu 

risinājumus, kas ir saistīti ar vides aizsardzību no 

digitālo tehnoloģiju un to lietošanas ietekmes. 

• Integrēt savas zināšanas, lai veicinātu profesionālo 

praksi un zināšanas un palīdzētu citiem aizsargāt vidi. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• rast sarežģītu problēmu risinājumus ar daudziem 

mijiedarbības faktoriem, kas ir saistīti ar vides 

aizsardzību no digitālo teholoģiju un to lietošanas 

ietekmes,  

• piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 



Izmantošanas 

piemēri  

01 

Nodarbinātības 

scenārijs: 

 

Twitter konta 

lietošana, lai 

izplatītu 

informāciju par 

savu 

organizāciju 

 Spēj izveidot ilustrētu video, kas dod atbildes par 

digitālo ierīču ilgstošu lietošanu savas nozares 

organizācijā. Video izplatāms Twitter nozares 

profesionāļu lietošanai. 

Izmantošanas  

piemēri 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Skolas digitālās 

platformas 

lietošana 

informācijas 

izplatīšanai par 

interesējošo 

tematu 

 Spēj izveidot jaunu elektronisko grāmatu, lai 

atbildētu uz jautājumiem par digitālo ierīču ilgstošu 

lietošanu skolā un mājās, izplatīt savu e-grāmatu 

skolas digitālajā mācību platformā, lai to varētu 

izmantot citi klasesbiedri un viņu ģimenes. 

 

  



5. Kompetenču joma: Problēmu risināšana 

 5.1 Tehnisku problēmu risināšana  

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• Atpazīt vienkāršas tehniskas problēmas, izmantojot 

iekārtas un digitālos rīkus; izvēlas vienkāršus 

problēmu risinājumus. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• Atpazīt vienkāršas tehniskas problēmas, izmantojot 

iekārtas un digitālos rīkus; izvēlas vienkāršus 

problēmu risinājumus. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

Ar uzņēmuma IT speciālista palīdzību, izmantojot 

iespējamo digitālās mācīšanās platformas problēmu 

sarakstu, spēj atpazīt vienkāršu tehnoloģisku 

problēmu un spēj noteikt, kāda veida IT palīdzība ir 

nepieciešama. 

 

 

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

Ar drauga palīdzību, izmantojot iespējamo digitālās 

mācīšanās platformas problēmu sarakstu, spēj atpazīt 

vienkāršu tehnoloģisku problēmu un noteikt, kāda 

veida IT palīdzība ir nepieciešama. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• Noteikt labi definētas un regulāras tehniskas 

problēmas, izmantojot iekārtas un digitālos rīkus. 

• Izvēlēties labi definētas un bieži izmantotas 

metodes problēmu risināšanai. 

 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• Atpazīt tehniskas problēmas, izmantojot iekārtas un 

digitālos rīkus, un izvēlēties problēmu risinājumus. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai 

  



Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• Izvērtēt tehniskās problēmas, izmantojot digitālos 

rīkus un digitālās ierīces, un izmantot dažādas 

metodes problēmu risināšanai. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• Novērtēt tehniskas problēmas, izmantojot iekārtas 

un digitālos rīkus, un atrisināt tās, izvēloties 

vispiemērotākās metodes. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• Rast risinājumus sarežģītām problēmām, par kurām 

ir maz informācijas un kuras ir saistītas ar tehniskām 

problēmām, izmantojot iekārtas un digitālos rīkus. 

• Integrēt zināšanas profesionālajā praksē un palīdzēt 

citiem risināt tehniskas problēmas. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• Rast risinājumus sarežģītām problēmām ar daudz 

mijiedarbīgiem faktoriem, kas saistīti ar tehniskām 

problēmām, izmantojot iekārtas un digitālos rīkus. 

• Piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 



Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

  



5. Kompetenču joma: Problēmu risināšana 

 5.2 Identificēt vajadzības un tehnoloģiskās atbildes.  

 Noteikt vajadzības un identificēt, izvēlēties un lietot digitālos rīkus un  
 iespējamās tehnoloģiskās atbildes to risināšanai. 

 Pielāgot digitālās vides personīgajām vajadzībām (piem., pieejamība). 
 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• Noteikt vajadzības un atpazīt vienkāršus digitālus 

rīkus un vajadzību tehnoloģiskos risinājumus. 

• Izvēlēties vienkāršas metodes, lai pielāgotu un 

izmainītu digitālos rīkus atbilstoši personīgajām 

vajadzībām. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• Noteikt vajadzības un atpazīt vienkāršus digitālus 

rīkus un vajadzību tehnoloģiskos risinājumus. 

• Izvēlēties vienkāršas metodes, lai pielāgotu un 

izmainītu digitālos rīkus atbilstoši personīgajām 

vajadzībām. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• Noteikt labi definētas un ikdienišķas vajadzības un 

lietot bieži izmantotus digitālus rīkus un iespējamās 

tehnoloģiskās metodes vajadzību risināšanai. 

• Izvēlēties labi definētas un bieži izmantotas 

metodes, lai pielāgotu un izmainītu digitālos rīkus 

atbilstoši personīgajām vajadzībām. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• Izskaidrot vajadzības un izvēlēties digitālos rīkus un 

iespējamās tehnoloģiskās metodes vajadzību 

risināšanai. 

• Izvēlēties metodes, lai pielāgotu un izmainītu 

digitālos rīkus atbilstoši personīgajām vajadzībām. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

  



 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• Novērtēt vajadzības un izvēlēties digitālos rīkus un 

iespējamās tehnoloģiskās metodes vajadzību 

risināšanai, 

• Izmantot dažādas metodes, lai pielāgotu un 

izmainītu digitālos rīkus atbilstoši personīgajām 

vajadzībām. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• Novērtēt vajadzības un izvēlēties vispiemērotākos 

digitālos rīkus un iespējamās tehnoloģiskās metodes 

vajadzību risināšanai. 

• Izvēlēties vispiemērotākās metodes, lai pielāgotu un 

izmainītu digitālos rīkus atbilstoši personīgajām 

vajadzībām. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

 

 



Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• Rast risinājumus sarežģītām problēmām ar 

ierobežotu definīciju, izmantojot digitālos rīkus un 

iespējamās tehnoloģiskās metodes, un pielāgot un 

izmainīt digitālos rīkus atbilstoši personīgajām 

vajadzībām. 

• Izmantot zināšanas, lai piedalītos profesionālajā 

praksē un zināšanās un palīdzētu citiem noteikt 

vajadzības un tehnoloģiskās metodes. 

Visaugstākajā specializācijas līmenī spēj: 

• Rast risinājumus sarežģītām problēmām ar 

ierobežotu definīciju, izmantojot digitālos rīkus un 

iespējamās tehnoloģiskās metodes, un pielāgot un 

izmainīt digitālos rīkus atbilstoši personīgajām 

vajadzībām. 

• Piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

 Ar personāldaļas kolēģa, ar kuru ir iespējams 

konsultēties jebkurā laikā, palīdzību spēj no 

personāldaļas sagatavota tiešsaistes saraksta 

izvēlēties vispiemērotākos kursus karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

 

Lasot mācību materiālus planšetes ekrānā, spēj 

palielināt fonta lielumu, lai uzlabotu lasāmību. 

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

 Klasē ar skolotāja, ar kuru iespējams konsultēties 

jebkurā laikā, palīdzību spēj no skolotāja sagatavota 

matemātikas resursu saraksta izvēlēties izglītojošu 

spēli, ar kuras palīdzību uzlabot matemātikas 

zināšanas. 

Spēj uzstādīt spēles valodu atbilstoši savai dzimtajai 

valodai. 

 

 

  



5. Kompetenču joma: Problēmu risināšana 

 5.3 Radoša digitālo rīku izmantošana 

 Izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas zināšanu, procesu un produktu radīšanai. 

 Patstāvīgi un kolektīvi iesaistīties izziņas procesos,  
 lai izprastu un risinātu konceptuālas problēmas un problēmsituācijas digitālā vidē. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• Atpazīt vienkāršus digitālus rīkus un tehnoloģijas, 

ko var izmantot zināšanu, procesu un produktu 

radīšanai. 

• Patstāvīgi un kolektīvi izrādīt interesi par vienkāršu 

konceptuālu problēmu un problēmsituāciju izziņas 

procesiem un risinājumiem digitālā vidē. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• Noteikt vienkāršus digitālus rīkus un metodes, ko 

var izmantot zināšanu, procesu un produktu radīšanā. 

• Patstāvīgi un kolektīvi izmantot izziņas procesus, 

lai izprastu un risinātu vienkāršas konceptuālas 

problēmas un problēmsituācijas digitālā vidē. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj: 

• Izvēlēties digitālus rīkus un metodes, ko izmantot 

labi definētu zināšanu, inovatīvu procesu un produktu 

radīšanā. 

• Patstāvīgi un kolektīvi iesaistīties izziņas procesos, 

lai izprastu un risinātu labi definētas ikdienišķas 

konceptuālas problēmas un problēmsituācijas digitālā 

vidē. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• Atpazīt dažādus digitālos rīkus un tehnoloģijas, ko 

var izmantot zināšanu, procesu un produktu radīšanā. 

• Patstāvīgi un kolektīvi iesaistīties izziņas procesos, 

lai izprastu un risinātu konceptuālas problēmas un 

problēmsituācijas digitālā vidē. 



Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

Patstāvīgi: 

 

Spēj izmantot MOOC forumu, lai iegūtu labi definētu 

informāciju par kursu, kuram tiek sekots, un spēj 

izmantot foruma rīkus (piemēram, lietot wiki), lai 

izveidotu jaunu ierakstu, kur lūgt papildu 

informāciju. 

 

Spēj sadarboties ar citiem studentiem, izmantojot 

MOOC prātojumu shēmas rīku, lai izprastu konkrētu 

problēmu no cita skatu punkta. 

 

Spēj risināt tādas problēmas kā, piemēram, 

komentāra ierakstīšanu vai jautājuma uzdošanu 

neatbilstošā foruma sadaļā. 

 

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

Patstāvīgi: 

 

Spēj izmantot MOOC forumu, lai iegūtu labi definētu 

informāciju par kursu, kuram tiek sekots, un spēj 

izmantot foruma rīkus (piem., lietot, wiki), lai 

izveidotu jaunu ierakstu, kur apmainīties ar papildu 

informāciju. 

 

 

Spēj iesaistīties MOOC uzdevumos, kur tiek 

izmantotas simulācijas, lai risinātu matemātisku 

problēmu, kas iepriekš netika pareizi atrisināta skolā. 

Spēj apspriest uzdevumus tiešsaistē ar citiem 

studentiem, lai uzlūkotu problēmu no cita skatu 

punkta un uzlabotu prasmes. 

 

Spēj risināt tādas problēmas kā, piemēram, 

komentāra ierakstīšanu vai jautājuma uzdošanu 

neatbilstošā foruma sadaļā. 

 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• Izmantot dažādus digitālos rīkus un tehnoloģijas, ko 

var izmantot zināšanu, inovatīvu procesu un produktu 

radīšanā. 

• Patstāvīgi un kolektīvi izmantot izziņas procesus, 

lai risinātu dažādas konceptuālas problēmas un 

problēmsituācijas digitālā vidē. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• Pielāgot atbilstošus digitālos rīkus un tehnoloģijas, 

ko var izmantot zināšanu, inovatīvu procesu un 

produktu radīšanā. 

• Patstāvīgi un kolektīvi risināt konceptuālas 

problēmas un problēmsituācijas digitālā vidē. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai 

  



Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• Izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas, lai rastu 

risinājumus maz definētām sarežģītām problēmām. 

• Izmantot zināšanas, lai piedalītos profesionālajā 

praksē un zināšanās un palīdzētu citiem radoši 

izmantot digitālās tehnoloģijas. 

Visaugstakajā specializācijas līmenī spēj: 

• Rast risinājumus sarežģītām problēmām ar 

daudziem mijiedarbīgiem faktoriem, izmantojot 

iekārtas un digitālos rīkus. 

• Piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

  



5. Kompetenču joma: Problēmu risināšana 

 5.4 Noteikt trūkstošās digitālās kompetences prasmes. 

 Saprast, kuras digitālās kompetences nepieciešams uzlabot.  

 Spēt atbalstīt citus viņu digitālo kompetenču attīstībā.  

 Meklēt pašattīstības iespējas un sekot līdzi digitālajiem jauninājumiem. 

 

 

Apguves 

līmenis 
Pamata 

  
 Pamatlīmenī ar palīdzību spēj:  

• Atpazīt trūkstošas vai nepilnīgas individuālās 

digitālās prasmes. 

• Atpazīt pašattīstības iespējas un sekot līdzi 

digitālajiem jauninājumiem. 

Pamatlīmenī autonomi, saņemot palīdzību, kur tā ir 

nepieciešama, spēj: 

• Atpazīt trūkstošās vai nepilnīgās individuālās 

digitālās prasmes. 

• Atpazīt pašattīstības iespējas un sekot līdzi 

digitālajiem jauninājumiem. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

Apguves 

līmenis 
Vidējs 

  
 Patstāvīgi un risinot vienkāršas problēmas, spēj:  

• Izskaidrot jomas, kur ir trūkstošas vai nepilnīgas 

individuālās digitālās prasmes. 

• Atpazīt labi definētas pašattīstības iespējas un sekot 

līdzi digitālajiem jauninājumiem. 

Patstāvīgi un atbilstoši savām vajadzībām, risinot 

ikdienišķas un neikdienišķas problēmas, spēj:  

• Apspriest jomas, kur ir trūkstošas vai nepilnīgas 

individuālās digitālās prasmes. 

• Sniegt norādījumus, kā atbalstīt citus digitālo 

prasmju attīstīšanā.  

• Sniegt norādījumus, kur meklēt pašattīstības 

iespējas un sekot līdzi digitālajiem jauninājumiem. 



Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

 Kopā ar karjeras konsultantu spēj apspriest 

nepieciešamās digitālās prasmes MOOCs 

izmantošanai profesionālajā karjerā. 

 

Spēj izskaidrot, kur meklēt un kā izmantot MOOCs, 

lai uzlabotu digitālo prasmju līmeni un uzlabotu 

profesionālo karjeru. 

 

Spēj risināt jebkuru problēmu, ar ko saskaras, veicot 

šīs darbības, kā, piemēram, noteikt, vai izvēlētā 

digitālā vide ir piemērota digitālo prasmju 

uzlabošanai. 

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

 Spēj ar partneri apspriest digitālās prasmes, kas 

nepieciešamas, lai izmantotu MOOCs matemātikas 

apgūšanai. 

Spēj pasniedzējam demonstrēt, kur atrast un kā 

izmantot MOOCs atbilstoši mācīšanās vajadzībām. 

 

Spēj pasniedzējam izskaidrot, kādas darbības tiek 

veiktas un interneta vietnes apmeklētas, lai uzlabotu 

digitālās prasmes maksimāla mācību labuma gūšanai. 

 

Spēj risināt jebkuru problēmu, ar ko saskaras, veicot 

šīs darbības, kā, piemēram, izvērtēt, vai izvēlētā 

digitālā vide ir piemērota digitālo prasmju 

uzlabošanai, lai gūtu maksimālu labumu no MOOCs 

 

 

Apguves 

līmenis 
Augsts 

  
 Palīdzot citiem, spēj:  

• Demonstrēt jomas, kur ir trūkstošas vai nepilnīgas 

individuālās digitālās prasmes. 

• Ilustrēt dažādus veidus, kā atbalstīt citus digitālo 

prasmju attīstīšanā. 

• Piedāvāt dažādus veidus, kā meklēt pašattīstības 

iespējas un sekot līdzi digitālajiem jauninājumiem. 

Augstā līmenī atbilstoši savām un citu vajadzībām un 

sarežģītā kontekstā spēj:  

• Izvēlēties vispiemērotākos veidus, kā uzlabot vai 

atjaunot digitālās prasmes. 

• Novērtēt citu digitālo prasmju attīstību. 

• Izvēlēties vispiemērotākos veidus, kā meklēt 

pašattīstības iespējas un sekot līdzi digitālajiem 

jauninājumiem. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai. 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  



 

Apguves 

līmenis 
Augstu specializēts 

  
 Augsti specializētā līmenī spēj: 

• Rast risinājumus sarežģītām, maz definētām 

problēmām, kas saistītas ar digitālo prasmju 

uzlabošanu, un veidus, kā meklēt pašattīstības 

iespējas un sekot līdzi digitālajiem jauninājumiem. 

• Izmantot zināšanas, lai piedalītos profesionālajā 

praksē un zināšanās un palīdzētu citiem noteikt 

trūkstošās digitālās prasmes. 

Visaugstakajā specializācijas līmenī spēj: 

Rast risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem 

mijiedarbīgiem faktoriem, kas saistītas ar digitālo 

prasmju uzlabošanu, un veidiem, kā meklēt 

pašattīstības iespējas un sekot līdzi digitālajiem 

jauninājumiem. 

• Piedāvāt jaunas idejas un risinājumus šajā jomā. 

Piemērs 

 

01 

Darbavietas 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

karjeras iespēju 

uzlabošanai 

  

Piemērs 

 

02 

Mācīšanās 

scenārijs: 

 

Digitālās 

mācīšanās 

platformas 

izmantošana 

matemātikas 

zināšanu 

uzlabošanai 

  

 

 


