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Atbilstīgi projekta ‘Gender Aspects of Digital Readiness and Development of Human 

Capital in Regions’ plānam RTA pētnieku grupa atradās komandējumā Ternopoles 

Nacionālajā Ekonomikas Universitātē, kuras pētnieki veido Ukrainas komandu šajā 

projektā. 

Komandējuma laikā paveikts šāds darbs un iegūtie rezultāti pētījuma turpinājumam: 

 

1. 10.septembrī ir parakstīts sadarbības līgums strap TNEU un RTA, kurš kļuva 

iespējams un sagatavots šī projekta pirmā gada laikā, pētot projektā pieteikto 

problēmu Latvijā un Ukrainā, kā arī projekta pirmajā gadā iegūto datu apmaiņa 

starp abām komandām un operatīva datu apspriešana. Līgums starp abām 

augstskolām veicinās aktivitātes projekta ietvaros, kā arī iegūto rezultātu 

popularizēšanu, ieviešanu un šī procesa sasniegumus abās valstīs, īpaši 

augstskolu ģeogrāfiskajās teritorijās. Līgums ir neapšaubāmi rosinošs faktors 

daudzveidīgas un nozīmīgas sadarbības attīstībai turpmāk. 

2. 11. un 12. septembrī abas projekta grupas apsprieda izmantoto metodiku 

nianses pētījuma laikā dažādās kultūrvidēs, gada laikā pētījumos iegūtos 

empīriskos datus, to procesēšanas detaļas, teorētiskās nostādnes, lai iegūtie 

rezultāti būtu salīdzināmi. Abu grupu iegūtie empīriskie dati liecina par 

nozīmīgu līdzību docētāju un studentu attieksmē pret digitālajām tehnoloģijām, 

ieinteresētību un gatavību pilnveidot savu kompetenci. Tas ir labs pamats 

saskaņotai pētījuma turpināšanai, izraugoties metodes datu apstrādes otrajai 

kārtai un iespējamo sakarību konstatēšanai, kā arī plānotās mācību metodikas 

izstrādei. Sadarbība turpināsies, diskusijām izmantojot Skype iespējas, kuras 

jau ir aprobētas 2019.gada februārī RTA grupas komandējuma laikā Ontario 

Universitātes tehnoloģiju laboratorijā Kanādā un cita  RTA projekta (DocTDL) 

ietvaros organizētā Skype diskusijā š.g. martā, izmantojot UOIT izstrādātās 

metodikas šo tehnoloģisko iespēju izmantošanā.  

3. 13. septembrī abu grupu diskusijās precizēta sadarbība un nozīmīgākie akcenti 

projekta otrā gada laikā paveicamajam atbilstīgi abu valstu izglītības 

ministrijās apstiprinātajam projekta plānam.    

4. Grupu diskusijās formulētais slēdziens:  

a) projekts abās pētnieku grupās Latvijā RTA, g.k. Latgales reģionā un 

Ukrainā, g.k. Ternopoles reģionā ir sekmīgs, plānā paredzētais darbs saturā, 

paredzētajā laikā, kvalitātē  un apjomā ir izpildīts pilnībā, atzīmējot 

publikāciju kvalitāti un projekta sasniegumu popularizēšanu; 

b) abas projekta grupas ir pilnībā sagatvotas otrā gada uzdevumu izpildei, 

nostiprinot darba kontaktus starp grupām kopumā un atsevišķiem 

pētniekiem, kuri abos projektos veic līdzīgu vai vienu un to pašu darbu. 

5. Ternopoles Universitāte piedāvāja iespējas piedalīties komandējuma laikā 

organizētās “Starptautiskās sadarbības nedēļas” ietvaros organizētās ‘apaļā 



galda’ diskusijās, piemēram,: International Education as a Leading Vector of 

University Strategies”, “Digital readiness and Human Capital Developmental 

Problems in the Regions’. 

6. Komandējuma laikā Ternopoles Universitātes kolēģi piedāvāja arī  

kultūrprogrammas iespējas brīvajā no pamata darba laikā: ekskursiju pa 

pilsētu, izvēlei vairāku kultūras un reliģisko objektu apmeklēšanai, īsai 

izklaidei šim mērķim labi izveidotajā pilsētas vidē. 
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