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Mēs, ESSENCE projekta partneri, aicinām rīkoties visas ieinteresētās puses, 

tostarp politikas veidotājus, augstākās izglītības iestādes un visus citus 

augstākās un mūžizglītības izglītības sniedzējus Eiropas Savienībā. 
 

- Balstoties uz projekta īstenošanas laikā gūtajiem rezultātiem, 

konkrēti, identificējot atbilstošas jomu intervences, kā arī, izstrādājot 

piemērotus apmācību moduļus sociālo prasmju attīstīšanai, 

sadarbojoties augstākās izglītības sniedzējiem, uzņēmējdarbības 

sektoram un nevalstiskajām organizācijām, 

 

- Apzinot prognozes attiecībā uz kompetenču pieprasījumu izteikti 

mainīgajās un pārmaiņām pakļautajās vides un tehnoloģiju nozarēs, 

   

- Apzinoties šī brīža un nākotnes prognozes (2020.gada Pasaules 

Ekonomikas Foruma ziņojums par nodarbinātības nākotni) par 

darbinieku prasmju neatbilstību pieprasījumam Eiropas Savienībā un 

visā pasaulē, 

 

- Apzinoties to, ka pieprasījums pēc sociālajām prasmēm 

uzņēmējdarbībā pieaug, kā arī vēlamo prasmju trūkums 

darbiniekiem, kas pirmo reizi uzsākuši darba meklējumus (balstoties 

uz ESSENCE veiktajām darba devēju aptaujām vairākās ES 

dalībvalstīs),  

 

- Apzinoties augsto bezdarba līmeni Eiropā dzīvojošo jauniešu vidū,  

 

- Apzinoties, ka daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs, apgūstot 

augstāko izglītību, trūkst sistemātiskas pieejas sociālo prasmju 

attīstīšanai, 

 

- Apzinoties, ka politikas izstrādes līmenī sociālo prasmju attīstībai tiek 

pievērsta minimāla uzmanība un piešķirti ierobežoti resursi, 

 

- Apzinot būtiskākos apgrūtinājumus, kas kavē uzņēmējdarbības 

nozares centienus attīstīt darbinieku sociālās prasmes, 

 

- Pamatojoties uz literatūras apskatu, padziļinātu valstu stratēģijas un 

attīstības ceļu izpēti, kā arī  universitāšu paveikto.  
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Ar šo mēs aicinām izveidot aliansi starp visām attiecīgi ieinteresētajām 

pusēm, tostarp: 

 

- politikas nostādņu izstrādātāji pamatizglītības, vidējās un augstākās 

izglītības un mūžizglītības jomās, 

 

- pamatizglītības, vidējās, augstākās izglītības un mūžizglītības 

sniedzēji, 

 

- uzņēmēju apvienības un organizācijas, 

 

- nevalstiskās organizācijas, kas ir ieinteresētas sociālo prasmju 

attīstībā, 

 

- un citas ar jomu saistītās organizācijas un interesenti, 

 

 

sadarbojoties veicināt: 

- un atzīt kritisku nepieciešamību sociālo prasmju attīstīšanai, lai 

palielinātu darba meklētāju izredzes darba tirgū, 

 

- saskaņotas iniciatīvas nacionālajā un Eiropas līmenī sociālo prasmju 

attīstīšanā, 

 

- sadarbību starp uzņēmumiem, izglītības sniedzējiem un politikas 

veidotājiem, lai veicinātu mācīšanās kopienu attīstību, sistemātiski 

pieejot sociālo prasmju attīstībai, atbalstīt politikas veidotājus 

iniciatīvu izstrādē, kā arī vajadzību un izaicinājumu identificēšanā, 

 

- kopīgu projektu izstrādi un pieteikšanu, apmācību izveidei un 

īstenošanai sociālo prasmju attīstīšanas atbalstam, 

 

- kopīgu pētniecības un pārraudzības iniciatīvu izstrādi, lai uzlabotu 

jauniešu (jo īpaši studentu) nodarbinātības iespējas, 

 

-  kursu izveidi, kas paredzēti mācīšanas metožu sociālo prasmju jomā 

uzlabošanai, 

 

 



Enhance Soft Skills to Nurture 
Competitiveness and Employability 

 

    www.projectessence.eu 

 

 

 

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

- sociālo prasmju apmācību integrēšanu esošajās izglītības 

programmās, 

 

- sociālo prasmju novērtēšanas un attīstīšanas rīku izstrādi un 

pielietošanu, 

 

- studentu motivāciju attīstīt mūžizglītības stratēģijas, stresa vadības un 

digitālās prasmes kopā ar tradicionālajām prasmēm, 

 

- mikro-kursu izstrādi un mikro-kvalifikācijas iegūšanu, ar mērķi 

pilnveidot tirgū pieprasītās sociālās prasmes, 

 

- efektīgāko veidu noteikšanu ieguldījumiem apmācībās atbilstoši 

pieprasītākajām kompetencēm.  

 

 

Visi interesanti no Eiropas Savienības un citām pasaules daļām ir aicināti 

pievienoties šim manifestam un dot savu ieguldījumu kopīgas programmas 

izstrādē, ar nolūku sekmēt saskaņotu mērķu un kopīgas stratēģijas izstrādi 

jauniešu prasmju attīstīšanai un viņu nodarbinātības veicināšanai. 
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