
  
 

Kopsavilkums par E-prasmju nedēļas 2014 norisi 
 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 2014. gada 24. līdz 30. martam rīkoja  

Latvijā piekto E-prasmju nedēļu. E-prasmju nedēļa Latvijā notika Eiropas  Get Online Week 2014  

un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros. Kopā Eiropas kampaņā e-Skills for Jobs 2014 

iesaistījušās vairāk kā 30 valstis. E-

prasmju nedēļas 2014  galvenās tēmas 

bija e-prasmes nodarbinātībai un IKT 

karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam.   

E-prasmju nedēļas laikā notika 

informatīvi semināri, diskusijas un 

pasākumi IKT uzņēmumos, pašvaldībās, 

skolās un bibliotēkās, demonstrējot 

elektronisko prasmju nozīmi izglītības 

ieguvē, karjeras attīstībā un 

nodarbinātībā, kā arī ikdienā – 

uzlabojot dzīves kvalitāti digitālajā 

laikmetā. 
Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar IKT 
specialitātēm.  
Kopumā Latvijā E-prasmju nedēļas pasākumos piedalījās vairāk nekā 38 tūkstoši dalībnieku, tika 
iesaistīti vairāk nekā 200 partneri – ministrijas un valsts aģentūras, IKT  nozares uzņēmumi, 
pašvaldības, skolas, bibliotēkas. Kopumā  857 dažādi pasākumi norisinājās vairāk kā 95 Latvijas 
novados un pilsētās, kā ari bija iespēja pieslēgties interneta tiešraidēm 24. martā, 26. martā un 
28. martā. Nedēļas galvenie partneri: SIA Lattelecom un A/S RIX Technologies. 

 

Galvenās E-prasmju nedēļas aktivitātes: 

 

 E-prasmju nedēļas centrālos pasākumus visā Latvijā varēja noskatīties tiešraidēs, ko 
nodrošināja E-prasmju nedēļas galvenais partneris RIX Technologies , kā arī  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tiešraides bija vērojamas portālos 
www.eprasmes.lv un www.varam.gov.lv. Galvenie Nedēļas pasākumi, kas tika translēti 
interaktīvajās tiešraidēs:  

o E-prasmju nedēļas 2014 atklāšanas pasākums: IKT nozares līderu un politikas 
veidotāju diskusija  - 24. martā 

o «Kultūra e-vidē»: stāsts par kultūras e-vides pakalpojumiem un aktivitātēm – 24. 
martā 

o Seminārs „E-iespējas topošajiem un esošajiem vecākiem” - 26. martā  

o Seminārs “E-pārvalde pašvaldībās” - 28. martā  

http://www.getonlineweek.eu/
http://www.digitaleurope.org/Ourwork/Deliveringthevision/eSkillsforEurope/eSkillsforJobs2014.aspx
http://www.eprasmes.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://eprasmes.lv/video-2/
http://eprasmes.lv/video-2/
http://eprasmes.lv/video-2/
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/seminari/sem_Eparv/?doc=17893


 2014. gada 24. martā  notika svinīga E-prasmju nedēļas atklāšana,  kas bija veltīta 
Latvijas „E-prasmju partnerības” gada laikā sasniegtajiem rezultātiem. 

 
2014. gada 24. martā, atklājot E-prasmju nedēļu, augsta līmeņa nozares līderu un politikas 
veidotāju diskusijas laikā tika analizēts gada laikā paveiktais.  Piedalījās Latvijas Informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas ministra p.i. Baiba Broka, 
Labklājības Ministrs Uldis Augulis, SIA 
Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris 
Gulbis, Izglītības un zinātnes ministrijas 
Valsts sekretāre Sanda Liepiņa, A/S RIX 
Technologies vadītāja Eva Butāne, 
Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis, 
Kultūras informācijas sistēmu centra 
direktors Armands Magone. 
 
  

Pirms gada, E-prasmju nedēļas 2013 laikā memorandu par sadarbības veicināšanu e-prasmju 
attīstībai Latvijā parakstīja LIKTA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 
Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas atvērto tehnoloģu asociācija un Latvijas 
interneta asociācija. Parakstot memorandu, valsts, nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvji 
vienojušies sadarboties četros virzienos: IKT apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām, 

jauniešu piesaiste IKT jomai, interaktīvs un 
mūsdienīgs mācību process un izglītošana par 
digitālo prasmju nepieciešamību. 24.marta 
pasākumā dalībnieki izvērtēja partnerības 
gadalaikā paveikto.  
Šogad tika paplašināta partnerība  un 
memorandu par „E-prasmju partnerības” izveidi 
Latvijā parakstīja Kultūras informācijas sistēmu 
centra direktors Armands Magone, SIA 
„Lattelecom” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis, 

SIA Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis, AS RIX Technologies  valdes priekšsēdētāja Eva 
Butāne. 

 

 E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notika IKT karjeras dienas. 

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt 9. līdz 12. 
klašu skolēnus ar IKT nozari un saistīto profesiju 
noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas 
tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un 
organizācijas. Vairāk nekā 350 skolēniem bija 
iespēja iepazīties ar IKT saistītām profesijām un 
apmeklēt seminārus. IKT karjeras dienas ietvaros 
tika organizēti arī uzņēmumu izbraukumi uz 
skolām, novadot lekcijas/stundas un  augstskolās 
– atvērto durvju dienas. 



IKT karjeras dienas pasākumus apmeklēja skolēni un skolotāji no Rīgas, Jelgavas, Vangažiem, 
Tukuma, Ķekavas, Inčukalna, Dobeles, Daugavpils, Kuldīgas, Rēzeknes, Ilūkstes un Jūrmalas, 
Valmieras un Liepājas. IKT karjeras dienas dalībniekus uzņēma un izbraukumu seminārus 
vadīja Latvijā pazīstami uzņēmumi un organizācijas - Lattelecom, RIX Technologies, Microsoft 
Latvia, Exigen Services Latvia, Swedbank, Accenture Latvijas filiāle, DPA, FMS, Komerccentrs 
DATI grupa, CERT.LV, LETA, BRIGHT, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, LU 
Datorikas fakultāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Elektroniskie sakari, Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts reģionālās attīstības aģentūru.c. 

 

 E-prasmju nedēļas  dalībnieku aptauja 

 
E-prasmju nedēļas laikā i darbojās mini  tiešsaistes  
aptauja, kas ļāva uzskaitīt visus E-prasmju nedēļas 
darbiniekus. No Latvijas aptaujā piedalījās 14 033 cilvēki. 
Šogad aptauja ļāva pašiem dalībniekiem novērtēt savas e-
prasmes (datora un interneta lietošana). 
Savas e-prasmes kā pietiekamas novērtēja 59% no visiem 

reģistrētajiem E-prasmju nedēļas dalībniekiem, 23% aptaujas dalībnieki savas zināšanas 
datora un interneta izmantošanā vērtēja kā augsta līmeņa, bet nepietiekamas e-prasmes un 
to, ka nav e-prasmes novērtēja attiecīgi 16% un 2 % respondentu. 
 

 Kultūras informācijas sistēmu centrs un bibliotēku tīkls visos Latvijas novados aktīvi 
iesaistījās iedzīvotāju informēšanā par E-prasmju nedēļu un pasākumu organizēšanā 
bibliotēkās. 

 

 Pasākumu organizēšanā iesaistījās 242 publiskās bibliotēkas.  Bibliotēkās tika realizēti 519 
dažādi, ar e-prasmju apguvi un pilnveidi saistīti, 
tematiski  pasākumi – konferences, semināri, 
konsultācijas, individuālās apmācības un 
apmācības grupās, konkursi, sacensības, izstādes 
u.c. Pasākumi tika organizēti 3 virzienos  –  

 IT pamatiemaņas,  

 e-pakalpojumi, 

 E-resursi un to lietošana. 

Pasākumus bibliotēkās apmeklējušas dažādas 
mērķauditorijas – skolēni, jaunieši, studenti, 

dažādās nozarēs strādājošie, uzņēmēji, seniori u.c. Realizētie pasākumi norisinājušies 
latviešu, krievu un angļu valodās.  

 

 

 

 

 

 



 Lattelecom eksperti apmeklēja skolas 4 Latvijas novados 

 
Lai veicinātu skolēnu interesi par  Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju nozari, 26. un 
27.martā  uz četriem Latvijas novadiem devās 
Lattelecom eksperti, lai skolās klātienē tiktos 
un kopīgā diskusijā pārrunātu nozares 
aktualitātes ar tiem skolēniem, kuri ir izlēmuši 
turpmāk savu profesionālo izaugsmi un karjeru 
saistīt ar inženierzinātni un mūsdienu 
tehnoloģijām. Zemgalē diskusija tika 
organizēta Jelgavas valsts ģimnāzijā un Jelgavas 
tehnikumā, Vidzemē  – Valmieras Pārgaujas 

ģimnāzijā, Latgalē – Rēzeknes valsts ģimnāzijā, savukārt Kurzemē – Liepājas 7.vidusskolā un 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolā. 
 

 Ikvienam bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes IKT drošības 
jautājumos, piedaloties e-GUARDIAN barometra testā.  

IKT drošības prasmju barometru Eiropas Komisijas mūžizglītības 
programmas Leonardo da Vinči inovāciju pārneses projekta e-
GUARDIAN ietvaros ir izstrādājusi LIKTA. 35 jautājumu tests ir sadalīts 
3 daļās: privātums un datu aizsardzības zināšanas, internets un e-
pasta prasmes, sociālo tīklu izmantošana. Barometrs paredzēts 
skolotāju, vecāku, bibliotekāru un skolēnu auditorijām. E-prasmju 
nedēļas 2014 laikā testā piedalījās vairāk kā 3600 dalībnieki, uzrādot 
labas zināšanas, vairāk kā 60 procentu  testu dalībnieku ieguva  labu 
un vidēju zināšanu līmeņa vērtējumu. 
 

 

 8.-12.klašu skolēniem VARAM mājas lapā bija iespējams aizpildīt zināšanu testu „Es – 
elektroniskā vidē”. 

Ar šī testa palīdzību skolēniem tika sniegta iespēja 
paplašināt savas zināšanas un izpratni par valsts un 
pašvaldību piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to 
pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku 
saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm un citām 
iespējām.  

Zināšanu testu E-prasmju nedēļas laikā izpildījuši 
1028 skolēni. 

 
 
 
 
 



 CERT.LV organizētā akcija „Datorologs” 
 
E-prasmju nedēļas ietvaros Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija  
CERT.LV piedāvāja katram Latvijas iedzīvotājam saņemt valsts apmaksātu datorpārbaudi pie 
Datorologa. 

Datorologa akcija notiek jau trešo gadu. Tā ir 
iespēja katram interesentam atnest savu datoru uz 
bezmaksas pārbaudi pie CERT.LV speciālista - 
Datorologa, lai noteiktu, vai datorā nav vīrusu un 
ļaundabīgas programmatūras. Ja datorā tiek 
konstatēta infekcija, tad CERT.LV speciālists palīdz 
datoru izārstēt.  Šogad CERT.LV speciālisti 
diagnosticēja 60 datoru.   
Datoru pārbaudes rezultāti liecina, ka cilvēki arvien 
vairāk rūpējas par savu datoru veselību. Salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem, tika atklāts ievērojami 

mazāks inficēto datoru skaits. Galvenās problēmas, ko Datorologam nācās risināt, izraisīja 
aizmirsti programmatūras atjauninājumi, iespējoti spraudņi, kurus lietotājs neizmanto, un 
neuzmanības pēc lejupielādēti pārlūkprogrammu paplašinājumi, piemēram, dažādas 
rīkjoslas, kuras tiek piedāvātas virknē tīmekļa lapu un pēc uzstādīšanas nevajadzīgi tērē 
datora resursus un apgrūtina lietotāju ar dažādiem paziņojumiem un piedāvājumiem. 
 
 

 E-prasmju nedēļas ietvaros jauniešiem no 16 – 30 gadiem, kuri mācās vai meklē darbu, 

bija iespēja pieteikties  bezmaksas MTA testu kārtošanai 

 
LIKTA sadarbībā ar Microsoft un Telecentre-
Europe piedāvā jauniešiem iegūt pasaulē 
atzītu Microsoft kuponu MTA (Microsoft 
Technology Associates) testu kārtošanai. 
MTA ir sertifikācijas programma, lai 
pārbaudītu zināšanas par IT infrastruktūru, 
programmatūras izstrādi, datu bāžu 
administrāciju un drošības jautājumiem. MTA 
sertifikācija ir „pirmais solis” padziļinātai 

Microsoft sertifikācijas iegūšanai. 
Testus varēs kārtot sertificētā MTA testēšanas centrā Rīgā „Baltijas Datoru akadēmija”. 
Pieteikties testu kārtošanai arī pēc  E-prasmju nedēļas iespējams mājas lapā. 

 
 

 E-prasmju nedēļas laikā Latvijas uzņēmumi ar dažādu tiešsaistes rīku palīdzību varēja 
novērtēt savu darbību 

 

Aizpildot anketu, komersantiem  bija iespēja novērtēt sava uzņēmuma 
IKT attīstības pozīciju un potenciālu, kā arī saņemt automātisku 
vērtējumu! Novērtēšanas anketā bija iekļauti jautājumi, kas raksturo 
uzņēmuma IKT infrastruktūru, izmantoto programmnodrošinājumu un 
speciālistu IKT prasmes, e-komercijas un sociālo tīklu izmantošanas 
profilu, e-pakalpojumu un e-dokumentu izmantošanas paradumus un   

http://eprasmes.lv/ikt-zinasanu-parbaude-un-testi/mta-microsoft-technology-associate-testi/


intensitāti. 

E-prasmju nedēļas laikā uzņēmumiem tika piedāvāts bezmaksas 
pašvērtējuma rīks — Atbildīga biznesa novērtējums. Tas ir atbalsta 
instruments gan izpratnes paaugstināšanai par stratēģisku biznesa praksi, 
gan informācijas iegūšanai par nepieciešamajiem uzlabojumiem 
uzņēmumu sniegumā  

Mazajiem uzņēmumiem līdz 20 darbiniekiem tika piedāvāts interaktīvs 
rīks darba vides risku novērtēšanai  - OiRA. Šis rīks ir paredzēts, lai darba 
devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt 
savā birojā esošos darba vides faktorus, un novērtēt, cik liels ir risks, ka 

nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba 
aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju. Tika piedāvāti divi rīki 
– darbam birojā un izglītības iestādēm. E-prasmju nedēļas laikā kopā tika veikti 148 
novērtējumi gan izglītības iestādēm, gan birojiem. 

 
 

 Semināri uzņēmējiem reģionos 

 
AS RIX Technologies organizētais seminārs "Vai rīkiem ir 
nozīme? IKT risinājumi uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšanai" Jelgavā izdevās fantastiski! Zinātkāri, 
motivēti un ļoti ieinteresēti klausītāji, un interesantas, 
informācijas bagātas un iedvesmojošas prezentācijas par 
elektronisku dokumentu vadību, elektronisko iepirkumu 
sistēmu, ePrakstu, mobilajām aplikācijām un video. Viens 
no semināra dalībniekiem - SIA Komandors seminārā 
saņēma iespēju ieviest un pus gadu bez maksas lietot 

dokumentu RIX Technologies izstrādāto dokumentu vadība sistēmu „Namejs”, lai praksē 
pārliecinātos par elektroniskas dokumentu aprites ieviešanas efektivitāti pat nelielā 
uzņēmumā. Jau dažas dienas pēc E-prasmju nedēļas beigām uzņēmums uzsāka gatavošanos 
sistēmas ieviešanai. 

Arī Liepājas seminārā klausītāji uzdeva daudz praktiskus 
jautājumus, un AS RIX Technologies cer, ka ir  izdevies 
liepājniekus iedrošināt ieviest uzņēmumos gan 
dokumentu vadības risinājumu, gan drošu eParakstu, gan 
izmēģināt Elektronisko iepirkumu sistēmu, un galvenais - 
pilnveidot savas e-prasmes un līdz ar to arī uzņēmuma 
konkurētspēju. 
Divi no semināra dalībniekiem mājup devās ar jaukām 
pārsteiguma balviņām no eParaksts un RIX Technologies, 
bet Dunikas ambulance saņēma iespēju ieviest un pus 
gadu bez maksas lietot dokumentu vadības sistēmu 
Namejs.  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/RIXTechnologies?ref=stream


 Seminārs jaunajiem uzņēmējiem 

 
Lai atbalstītu un iedrošinātu jaunos uzņēmējus  SIA 
„Ozols Grupa” un LATA organizēja semināru jaunajiem 
uzņēmējiem „Biznesa vadība  start-up uzņēmumos”.  
Pasākuma mērķis bija informēt jaunos uzņēmējus par 
informācijas tehnoloģiju pielietošanu darba procesā un 
biznesa vadībā, kā arī iedvesmot apmeklētājus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. Par semināru bija plaša 
interese un tika aizpildītas visas 60 pieejamās vietas. Šo 

pasākumu apmeklēja gan dažādu uzņēmumu pārstāvji – projektu vadītāji, pārdošanas un 
mārketinga speciālisti, uzņēmumu vadītāji, gan studenti, jaunieši un cilvēki, kas plāno uzsākt 
uzņēmējdarbību. 

 
 

 Swedbank „E-prasmju skola” visā Latvijā 

 
 E-pasmju nedēļas laikā AS Swedbank aicināja uz 
praktiskajām grupu apmācībām programmas "E-prasmju 
skola" ietvaros. Apmācības notika Rīgā, Carnikavā, 
Siguldā, Inčukalnā, Vangažos, Ilūkstē, Rēzeknē, Liepājā, 
Ventspilī, Ogrē,  un Daugavpilī. Dalībnieku vidū bija 
dažāda vecuma interesenti - gan jaunieši, gan arī seniori. 
Ikvienam apmācību dalībniekam bija iespēja apgūt  e-
risinājumus, lai varētu tos izmantot, kārtojot savas 
naudas lietas.  
 

 
 

 Apmācības darbam ar karšu pārlūku 

 
E-prasmju nedēļas laikā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras birojos Liepājā, Talsos, Jēkabpilī, Daugavpilī vai 
Rēzeknē notika apmācības - Karšu Pārlūka pielietošanas 
iespējas.  
Karšu Pārlūks (KP) palīdzēs ielūkoties jebkurā Latvijas vietā, 
izmantojot dažādas Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras (LĢIA) uzturētās kartes un informāciju. Tas ir digitāls 
Latvijas karšu ceļvedis dažādos mērogos. KP var skatīt Latvijas 
digitālo virsmas modeli, ir vietvārdu meklēšanas, attālumu un 
laukumu mērīšanas, koordinātu noteikšanas un meklēšanas 
iespējas, koordinātu kalkulators u.c. Karšu Pārlūkam 2014. 

gadā tiek mainīts vizuālais noformējums un ir pievienots adrešu reģistra slānis. 
 
 
 
Visu E-prasmju nedēļas pasākumu sarakstu iespējams apskatīt šeit. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AuPQ0Nwg0mGZdHp6OU1ud0VzUHpJZEY0OWw2UEZqLXc&pli=1


E-prasmju nedēļas dalībnieki 
 
 
Dalībnieku sadalījums pēc dzimuma: 
 

Sievietes 55% 

Vīrieši 45% 
 
 
Dalībnieku sadalījums pēc vecuma: 
 

Skolēni līdz 16 gadiem   26% 

Jaunieši vecumā 16-24 gadi 42% 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā  25-54 gadi 25% 

Iedzīvotāji vecumā 55-64 gadi 4% 

Seniori vecumā virs 65 gadiem  3% 
 
 
Dalībnieku sadalījums pēc nodarbošanās: 
 

Skolēns, students 67% 

Nodarbinātais 17% 

Bezdarbnieks 10% 

Pensionets 5% 

Cits 1% 
 
 
E-prasmju pašnovērtējums: 
 

Augsta līmeņa 23% 

Pietiekamas  59% 

Nepietiekamas 16% 

Nav e-prasmju 2% 
 
 
  

Nacionālie koordinatori Latvijā: 

 
 

 

Galvenie partneri: 

http://www.likta.lv/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.lattelecom.lv/
http://www.rixtech.lv/


 
 

 

Latvijas nacionālie partneri: 

LR Aizsardzības ministrija; 
LR Ārlietu ministrija; 
LR Ekonomikas ministrija; 
LR Izglītības un zinātnes ministrija; 
LR Labklājības ministrija; 
LR Zemkopības ministrija; 
VAS Elektroniskie sakari 
Latvijas Interneta asociācija (Net-Safe projekts); 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; 
Lauksaimniecības datu centrs; 
Lauku atbalsta dienests; 
LCIVSO Sustento; 
Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons; 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Programma eTwinning); 
Nacionālais veselības dienests; 
Nodarbinātības valsts aģentūra; 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra; 
Valsts Darba inspekcija; 
Valsts ieņēmumu dienests; 
Valsts reģionālā attīstības aģentūra; 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; 
Valsts zemes dienests; 
Kultūras informācijas sistēmu centrs; 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 
VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija; 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija; 
Veselības inspekcija; 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. 

 
Nozaru partneri: 

Accenture Latvia; 
SIA Baltijas Datoru akadēmija; 
SIA BRIGHT; 
CERT.lv;  
AS Datorzinību centrs; 
SIA DPA; 
Elektronikas un datorzinātņu institūts; 
AS Exigen Services Latvia; 
SIA FMS; 



Rīgas IT Demo centrs; 
SIA Komerccentrs DATI grupa; 
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts; 
Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte; 
SIA LETA;  
SIA Microsoft Latvia; 
SIA Ozols Grupa;  
AS Swedbank; 
AS Telema. 
 
Galvenais informatīvais partneris ir lielākais izglītības portāls Latvijā  
 
Informatīvais atbalstītājs ir  
 
Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas 
novados. Ar reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļas Digitālajā 
kartē 
 

http://www.ebaltics.lv/onlineweek2014lv/
http://www.ebaltics.lv/onlineweek2014lv/
http://skolotajs.lv/Lapas/Sakums.aspx
http://www.e-klase.lv/lv/

