
 
 
 
 
 

Kopsavilkums par E-prasmju nedēļas 2013 norisi 
 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) no 2013. gada 18. līdz 24.martam rīkoja 
Latvijā ceturto E-prasmju nedēļu, kas organizēta European Get Online week 2013 iniciatīvas 
ietvaros. Eiropas E-prasmju nedēļu 2013 organizēja Telecentre-Europe, kas apvieno 37 IKT 
nozares asociācijas no 27 Eiropas valstīm un to atbalsta Get Online Week Alliance  starptautiskie 
IKT nozares uzņēmumi: Accenture, Liberty Global un Microsoft, kā arī Eiropas Komisija. Kopā 
Eiropas E-prasmju nedēļā iesaistījās 30 valstis. 
  

 
 
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, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.  

Kopumā Latvijā E-prasmju nedēļas pasākumos piedalījās vairāk nekā 42 tūkstoši dalībnieku, tika 
iesaistīti vairāk nekā 300 partneri – ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, 
bibliotēkas, 855 dažādi pasākumi norisinājās vairāk kā 114 Latvijas novados un pilsētās, kā ari 
bija iespēja pieslēgties interneta tiešraidēm 18. martā, 19. martā un 20. martā. Nedēļas galvenie 
partneri: A/S RIX Technologies un SIA Lattelecom. 

 

Galvenās E-prasmju nedēļas aktivitātes: 

 E-prasmju nedēļas centrālos pasākumus visā Latvijā varēja noskatīties tiešraidēs, ko 
nodrošināja E-prasmju nedēļas galvenais partneris RIX Technologies. Tiešraides bija 
vērojamas portālos www.eprasmes.lv un www.nra.lv . Galvenie Nedēļas pasākumi, kas 
tika translēti interaktīvajās tiešraidēs:  

o E-prasmju nedēļas 2013 atklāšana un politikas veidotāju diskusija „IKT prasmes 
Latvijas ekonomiskai izaugsmei un nodarbinātībai”  - 18. martā 

o Diskusija jauniešiem un skolotājiem “E-prasmes un IKT Karjeras izvēle” – 18. 
martā 

o Konference – tiešraide “Digitālais piedzīvojums” - 19. martā  

http://www.eprasmes.lv/
http://www.nra.lv/
http://eprasmes.lv/video/
http://eprasmes.lv/video/
http://eprasmes.lv/video/
http://eprasmes.lv/video/
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o Seminārs “MMU digitālā vide” - 20. martā  

o Tiešsaistes nodarbība „Modernā patērētāju paradumi un mobilā mārketinga 
attīstības tendence” – 20. martā 

o Tiešsaistes nodarbība „Bezmaksas video veidošanas rīks un tā izmantošanas 
iespējas” – 20. martā 

 

 E-prasmju nedēļas laikā tika parakstīts sadarbības memorands par „E-prasmju 
partnerības” izveidi Latvijā. 

 
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 parakstījuši arī memorandu par 
sadarbības veicināšanu e-prasmju attīstībai Latvijā. 
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. Sadarbība 
paredz ievērot arī prioritāros virzienus, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas 
attīstības dokumentos kā Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns 2014-2020, Informācijas 
sabiedrības pamatnostādnēs, Digitālā programma Eiropai, The Grand Coalition for digital jobs 
creation un LIKTA harta.  

 E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notika IKT karjeras diena.  

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 200 skolēniem 
bija iespēja iepazīties ar IKT saistītām profesijām un 
apmeklēt seminārus.  

IKT karjeras dienas pasākumus apmeklēja skolēni un 
skolotāji no Rīgas, Jelgavas, Smiltenes, Dobeles, Preiļiem, Kuldīgas, Ogres, Ventspils un 
Lielvārdes. IKT karjeras dienas dalībniekus uzņēma 13 Latvijā pazīstami uzņēmumi un 
organizācijas AS Exigen Services Latvia, VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, AS RIX Technologies, AS Digital Mind, Liepājas 
Universitātes Zinātnes un inovācijas parks, SIA FMS, AS Swedbank, Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra un tās Austrumu reģionālā nodaļa, Rīgas Centrālā bibliotēka, 
Accenture Latvijas filiāle un Microsoft Latvia.  

 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 

http://eprasmes.lv/video/
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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 2013 laikā testā piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieki, 
uzrādot labas zināšanas. 
Labākajiem 50 skolotājiem un bibliotekāriem būs iespējams saņemt e-Guardian testu karti, 
kas ļaus kārtot Eiropā atzītu e-Guardian testu.  Rezultāti būs publicēti www.eprasmes.lv  pēc 
10. Aprīļa !  

 LIKTA piedāvāja jauniešiem novērtēt gatavību darba tirgum, pārbaudot savas 
zināšanas ar  jaunu tiešsaistes rīku "Skillage – Vai Tu esi gatavs darbam?".  

Šis rīks palīdzēja saprast, kādas tehnoloģiju prasmes ir 
nepieciešams apgūt, lai veiktos darba tirgū. Skillage testu ir 
izstrādājusi Telecentre Europe asociācija, E-prasmju nedēļas 
laikā savas zināšanas pārbaudīja jaunieši daudzās Eiropas 
valstīs. Latvijā testu gandrīz 1000 dalībnieki. 

 

 Get Online week dalībnieku aptauja 

Visā Eiropā nedēļas laikā norisinājās Get Online Week dalībnieku 
reģistrācija. No Latvijas aptaujā piedalījās 5782 cilvēki. Aptauja 
ļāva novērtēt iedzīvotāju datora un interneta lietošanas 
paradumus un salīdzināt tos ar Eiropas datiem. 
Kopumā no visiem reģistrētajiem E-prasmju nedēļas 
dalībniekiem, 89% ikdienas darbam izmanto datoru un 
internetu. No visiem darba meklētājiem/ bezdarbniekiem 70 % 

ir meklējuši un pietiekušies darbam online. Savukārt no pensionāriem katru dienu internetu 
lieto 28%, dažas reizes nedēļā vai retāk – 50%, bet 23 %  senioru pirmo reizi ar internetu 
iepazinās tieši šā gada E-prasmju nedēļas laikā.  

 E-prasmju nedēļas laikā bija iespējams pārbaudīt zināšanas testā „Es-elektroniskā vidē 

8.-12.klašu skolēniem bija iespējams VARAM mājas lapā 
aizpildīt zināšanu testu „Es - elektroniskā vidē”. Ar šī testa 
palīdzību skolēniem tiks 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. Testā piedalījās vairāk kā 575 skolēni. 
 

 No šī gada 15. marta līdz 7. aprīlim visi bija aicināti iesaistīties virtuālā spēlē “Lata 
ceļojums Letonikā” portālā letonika.lv.  

Spēle ļauj vairāk uzzināt par Latvijas Bankas jubileju un piemiņas monētās atspoguļotajām 
Latvijas vērtībām — notikumiem, panākumiem, cilvēkiem un kultūras zīmēm. Zinošākos 

http://www.eprasmes.lv/
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spēles dalībniekus un aktīvākās Latvijas publiskās bibliotēkas gaida balvas: 5 sudraba lašu 
monētas tiks rezultatīvākajiem spēlētājiem, bet vēl 5 monētas — aktīvākajām bibliotēkām. 
Būs arī pārsteiguma balvas. E-prasmju nedēļas laikā spēlē “Lata ceļojums Letonikā” 
iesaistījās 1115 dalībnieki no 199 Latvijas bibliotēkām, izspēlējot spēli vairāk nekā 
8000 reižu. 

 E-prasmju nedēļas laikā portālā letonika.lv noritēja atvērto durvju nedēļa  

Ikviens varēja bez maksas lasīt un apskatīt visus letonika.lv resursus: enciklopēdijas, 
vārdnīcas, attēlu krātuves, literāros darbus, dažādus uzziņu un izglītības materiālus. Kopumā 
portālu letonika.lv E-prasmju nedēļā apmeklēja vairāk nekā 20 000 unikālo apmeklētāju. 

 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 otro 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. CERT.LV speciālisti 
diagnosticēja 21 datoru. Uz pārbaudi pie 
Datorologa savu ģimenes datoru bija atvedis arī 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks ar bērniem.  

 

 E-prasmju nedēļas ietvaros tika atklāta reģistrācija „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas 
datorapmācībām senioriem  

 
Projekts „Pieslēdzies Latvija”  notiek jau piekto gadu. Jau 
pirmajā nedēļā, E-prasmju nedēļas laikā no 18. -24. 
martam, dalībai „Pieslēdzies, Latvija!” projektā pieteicās  
500 cilvēki. No 18.marta līdz oktobrim ikviens interesents 
pēc 50 gadu vecuma var pieteikties bezmaksas 
datorapmācībām, kas norisināsies no maija līdz 
novembrim visā Latvijā. 

 
 

 E-prasmju nedēļas laikā tika izsludināts projekts jauniešiem „IT manai nākotnes 
karjerai” 

 

LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia, Bibliotēku tīklu, 

Labklājības ministriju un reģionu jauniešu organizācijām   ir 

uzsākusi  projektu ar mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju 

Latvijas darba tirgū. Projekta „IT manai nākotnes karjerai 

”laikā 1200 jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem tiks 
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iepazīstināti ar iespējām, kā efektīvi izmantot tehnoloģijas darbā un uzņēmējdarbībā. 

Projekta ietvaros Latvijas reģionos notiks bezmaksas semināri jauniešiem vecumā no 16 līdz 

24 gadiem, kas palīdzēs apgūt, izprast un pielietot IT prasmes savas tālākās karjeras 

plānošanā. Projekta laikā tiks apmācīti 1200 jauniešu, un katrs no viņiem nodos šīs zināšanas 

tālāk vēl pieciem vienaudžiem. Semināri notiks 7 Latvijas pilsētās: Aizkrauklē, Daugavpilī, 

Jēkabpilī, Jelgava, Liepāja, Preiļi, Ventspils. 
 

 E-prasmju nedēļas laikā speciāli pasākumi tika organizēti uzņēmējiem 
 

Speciāli mazajiem un mikro uzņēmumiem E-prasmju nedēļas laikā tika organizēts izglītojošs 
seminārs – tiešraide „MMU digitālā vide”. Seminārs tika organizēts LIKTA īstenotā projekta 
„Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un 
produktivitātes veicināšanai” (līg. Nr. L-APA-12-0031) ietvaros un semināra mērķis ir 
iepazīstināt mazos un mikro komersantus ar projektu, tādām apmācību programmām par 
digitālo vidi kā E-komercija, Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un citas, kā arī 
pastāstīt par dažādām tehnoloģiskām iespējām un rīkiem mazajiem un mikro 
komersantiem. Nedēļas laikā projektā iesaistījās vairāk kā 90 jauni mazie un mikro 
uzņēmumi. 

 

 Visu E-prasmju nedēļas pasākumu sarakstu iespējams apskatīt šeit. 

 

E-prasmju nedēļas dalībnieki 

 
Dalībnieku sadalījums pēc dzimuma: 
 

Sievietes 59% 

Vīrieši 41% 

 
Dalībnieku sadalījums pēc vecuma: 
 

Jaunieši vecumā līdz 24 gadi 59 % 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 
vecumā no 24-64 gadi 35 % 

Iedzīvotāji vecumā virs 65 
gadi 6 % 

 
Dalībnieku sadalījums pēc nodarbošanās: 
 

Skolēni/studenti 56 % 

Nodarbināts 27 % 

Bezdarbnieks 8 % 

Pensionēts 9 % 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AuPQ0Nwg0mGZdEtGMkVpZ0wwN3lsSXhaUjZSRzZ2OUE&type=view&gid=0&f=true&colid0=4&filterstr0=Liep%C4%81ja&sortcolid=-1&sortasc=true&rowsperpage=250
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E-prasmju nedēļas parteri: 
 
Koordinatori Latvijā:   

 
 
 
 
 

Galvenie partneri:  
    
 
 
 

 
Latvijas nacionālie partneri:   
 LR Izglītības un Zinātnes ministrija; 
 LR Ekonomikas ministrija; 
 LR Ārlietu ministrija; 
 LR Labklājības ministrija; 
 LR Tieslietu ministrija; 
 LR Zemkopības ministrija; 
 LR Satiksmes ministrija; 
 LR Finanšu ministrija; 
 v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 
 Valsts Ieņēmumu dienests; 
 LR Uzņēmumu reģistrs; 
 Nodarbinātības valsts aģentūra; 
 Valsts reģionālās attīstības aģentūra; 
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; 
 Kultūras informācijas sistēmu centrs; 
 VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; 
 Izglītības kvalitātes valsts dienests; 
 Valsts izglītības satura centrs; 
 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; 
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 
 VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs; 
 VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija; 
 VAS Latvijas Valsts ceļi; 
 v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 
 Nacionālais veselības dienests; 
 Veselības inspekcija; 
 Lauksaimniecības datu centrs; 
 Lauku atbalsta dienests; 
 Dabas aizsardzības pārvalde; 
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija; 
 Valsts zemes dienests; 
 Valsts vides dienests; 
 Vides pārraudzības valsts birojs. 
 
Nozaru partneri:  
 Accenture 
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 Baltijas Datoru akadēmija, SIA 
 CERT.lv 
 Datorzinību centrs, A/S 
 Exigen Services Latvia, A/S 
 Inbox.lv 
 Interneta mārketinga asociācija; 
 Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA); 
 Latvijas Interneta Asociācija (LIA); 
 Latvijas Mobilais telefons, SIA 
 Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte; 
 Microsoft Latvia, SIA 
 Net-SafeLatvia Drošāka interneta centrs; 
 Rīgas IT Demo centrs 
 Lursoft, SIA 
 Tilde, SIA 
 SEB banka 
 Swedbank, A/S 

 
Informatīvie partneri: 

 www.nra.lv 

 www.esmaja.lv 

 www.skolotajs.lv 

 www.1188.lv 

 www.inbox.lv  
 

Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar 
reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļās Digitālajā kartē. 

 

http://www.nra.lv/
http://www.esmaja.lv/
http://www.skolotajs.lv/
http://www.1188.lv/
http://www.inbox.lv/
http://www.ebaltics.com/onlineweek2013lv/

