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Projektā sasniegtais  

WP3 ietvaros ir izveidots IIoTNet. 
Starpvalstu ziņojums pēc tā galīgās 
pārskatīšanas ir iztulkots visās projekta 
partneru valodās. 
 
Situācijās, kurās kvalitatīvas IIoT 
apmācības sniedzēji darbojas izolēti vai 
nesadarbojas ar industriju, piemērots 
risinājums ir to apvienošana kopīgā PIA 
tīklā. Kapacitātes paaugstināšanas centieni 
ir bijuši virzīti uz esošajiem apmācību 
sniedzējiem, to cilvēkresursu stiprināšanu 
un kvalitātes sertifikātu piešķiršanu. IIoTNet 
mērķis ir būt efektīvam līdzeklim, ar kā 
palīdzību IIoT konkrētās jomas PIA 
nodrošināšana tiek saskaņota ar valdības 
politikas prioritātēm. Projekta partneri 
uzskata, ka tas ir īpaši efektīvi situācijās, 
kurās industrijā nepieciešamas plaša 
spektra prasmes. 
 
Aptaujas rezultāti ir bijuši pamatā IIoTNet 
stratēģijas izstrādāšanai un attīstībai. 
Sākotnēji tika noteiktas PIA sniedzēju 
mērķgrupu vajadzības un gaidas 
(inovatīvie aspekti, atbalsta mehānismi, 
kurus tīkls varētu tiem piedāvāt, nākotnes 
tīkla mērķauditorija). Partneri ir vienojušies 
par IIoTNet rezultātiem un produktiem, kā 
arī to inovatīvajiem elementiem, un tie visi 
ir iekļauti tīkla mērķos un uzdevumos. 
 

IIoT kopīgās stratēģijas attīstības tvērumā 
ir arī metodiskās un didaktiskās pieejas, rīki 
un metodes, kas kalpoja tīkla izveidei. 
Procesi, politika un noteikumi tika iekļauti 
IIoTNet rokasgrāmatā. 
 
Partneri ir izstrādājuši IIoTNet loģisko 
ietvaru, kuram vajadzētu palīdzēt 
kompleksajā uzdevumā attiecībā uz tīkla 
vispārējo iezīmju definēšanu visaptverošā 
un saprātīgā veidā. Tā mērķis ir palīdzēt 
partnerībai skaidri definēt tīkla mērķi, 
uzdevumus, aktivitātes un nepieciešamos 
resursus. 
 
Partneri ir izmantojuši IIoT loģiskajā ietvarā 
definētos rādītājus, kā arī rādītājus, kas 
ietverti WP2 procesos kvalitātes 
nodrošināšanai, lai izstrādātu metodiku 
organizācijas analīzei un pašvērtējumam 
attiecībā uz esošo pārvaldību un darbības 
statusu katram PIA sniedzējam. Izstrādātie 
rīcības plāni starptautiskajai sadarbībai 
projekta partneru vidu veicinās tīkla 
dalībnieku kapacitātes pieaugumu. 
 
WP3 nodevumi bija šādi: 
1. Ieskicēta IIoTNet stratēģija un tā 
kompetences ietvars; 
2. Tīkla darbības un pārvaldības procesu, 
politikas un procedūru izstrāde IIoT 
rokasgrāmatā; 
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3. IIoTNet loģiskā ietvara izstrādāšana, lai 
definētu tīklu visaptverošā un saprātīgā 
veidā; 
4. IIoT PIA sniedzēju kapacitātes 
paaugstināšanas rīcības plāni, balstoties 
uz esošā statusa organizācijas analīzi tīkla 
izveides sākumposmā.  
 
Nākamās aktivitātes  
 

 Nākamais posms būs izstrādāt un 
izlaist speciālu sociālo mediju attiecībā 
uz pārvaldību un apmācību IIoT jomā, 
atbalstot apmācāmo nodarbinātības 
iespējas un mazinot IIoT prasmju 
trūkumu, kā arī veicinot starptautisko 
sadarbību starp PIA sniedzējiem, MVU 
un citām ieinteresētajām pusēm. Šis ir 
WP4 mērķis. 

 Balstoties uz sākotnējo IIoTNet 
kapacitātes paaugstināšanas dizainu, 
partneri izstrādās specializētu IIoTNet 
sociālo tīklu. Šī kopīgā platforma 
palīdzēs novērst informācijas trūkumu, 
dalīties ar mācību materiāliem, tīklot un 
mācīties no kolēģiem. 

 Visaptverošais mērķis ir izveidot 
tīklošanu starp PIA sniedzējiem, MVU, 
pētniekiem un speciālistiem, lai radītu 
tiešsaistes kopienu tiem, kas ikdienā 
strādā IIoT jomā, un tādējādi atbalstītu 
jēdzienu attīstību, tiešsaistes un jaukta 
tipa mācīšanos. 

 Platformā būs pieejami mācību 
materiāli, vadlīnijas PIA sniedzējiem, 
mikrouzņēmumiem un MVU, kā arī 
citām ieinteresētajām personām, un 
labās prakses piemēri (dažādās 
izglītības jomās, pakāpēs un veidos). 

 

 

IPS - Institute for Postgraduate Studies (BG) 
Ιστοσελίδα:  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO - Institute For Training Of Personnel In International Organisations (BG) 
Ιστοσελίδα: www.itpio.eu 

 

 

PBI - Vocational Education Association (LV) 
Ιστοσελίδα: http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT) 
Ιστοσελίδα: www.tucep.org 

 

 

Halsingland Education Association (SE) 
Ιστοσελίδα: www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL) 
Ιστοσελίδα: www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab - Research Innovation and Development Lab P.C. (EL) 
Ιστοσελίδα: www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (EL) 
Ιστοσελίδα: www.dimitra.gr 

 

 

CSI - Center for Social Innovation (CY) 
Ιστοσελίδα: www.csicy.com 
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