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INFORMATĪVAIS IZDEVUMS Nr. 7 

PROJEKTS IIOTNET   

Eiropas programmas ERASMUS+ KA3 divu gadu 

projekts IloTNet – Atbalsts profesionālās izglītības 

un apmācības (VET) politikas reformas tīkliem un 

partnerībām – tika uzsākts 2019. gada oktobrī un 

noslēdzās 2021. gada oktobrī.  

IIoTNet projekts tika radīts, lai paaugstinātu 

Eiropas uzņēmumu, profesionāļu un profesionālās 

izglītības sniedzēju izpratni par ILI tehnoloģiju 

potenciālu un pielietojamību, kā arī veicinātu 

cilvēkkapitāla attīstību, paaugstinot darbinieku 

prasmes un veicot pārkvalifikāciju. Projekta mērķis 

bija izveidot VET tīklu ar sertifikācijas sistēmu 

profesionāļiem – ILI attīstītājiem vai lietotājiem, vai 

tirdzniecības darbiniekiem, apmācot viņus pielāgot 

un pieņemt mūsdienīgo ILI zināšanu labākās 

prakses piemēru jauno kopīgu ietvaru.  

  

SPECIFISKIE MĒRĶI 

IIoTNet partnerību veidoja 9 organizācijas no 6 

Eiropas valstīm (Bulgārijas, Latvijas, Itālijas, 

Zviedrijas, Grieķijas, Kipras), pārstāvot 

profesionālās un augstākās izglītības iestādes un 

pētniecības sektoru, ar mērķi: 

• Atbalstīt ILI VET apmācības izpratni un 

integrēšanu, veicinot talantu attīstību sadarbībā ar 

ārējām ieinteresētajām pusēm; 

•  Radīt ilgtspējīgas struktūras un ICT rīkus, dodot 

iespēju ILI apmācībai un ieinteresētajām pusēm 

sadarboties talantu attīstībā; 

•   Paaugstināt ILI VET iestāžu mācīšanas spējas, 

lai izmantotu inovatīvu apmācību audzēkņu 

nodarbinātības prasmju veidošanai ātri augošajos 

industriālajos sektoros. 
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RADĪTIE PRODUKTI 

•   VET iestāžu tīkls ILI inovāciju un zināšanu jomā 

ar specializētu sociālā mēdija tiešsaistes platformu 

IloTNet vadības un darbības nodrošināšanai; 

•   ILI zināšanu kopums; 

•   ILI sertifikācijas sistēma; 

• Tiešsaistes rīks ILI apmācību projekta pētnieks, 

kas integrē karjeras konsultācijas, apmācības un 

mentoringu un sekošanu karjeras attīstībai. 

 

 

 

 

 

 

 

Tika uzrunāts divas mērķa grupas: 

•   VET iestādes un audzēkņi, pasniedzēji,  mentori 

un/vai VET vadītāji; 

•   Mikrouzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi, 

kas iesaistīti ILI procesos un to vadītāji un 

darbinieki. 

 

 

 

 

 

 

 

IPS – Pēcdiploma studiju institūts (Bulgārija) 
  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO – Institūts personāla apmācībai starptautiskās organizācijās (Bulgārija) 
 www.itpio.eu 

 

 

PIB – Profesionālās izglītības biedrība (Latvija) 
 http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett izglītības programma (Itālija) 
 www.tucep.org 

 

 

Halsingland izglītības asociācija (Zviedrija) 
 www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (Grieķija) 
 www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab – Pētījumu inovāciju un attīstības laboratorija (Grieķija) 
 www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (Grieķija) 
 www.dimitra.gr 

 

 

CSI – Sociālo inovāciju centrs (Kipra) 
www.csicy.com 
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