
 

 

 

 
E-prasmju nedēļa 2014:  

 
Nedēļas mērķi un aktivitātes  
 
LIKTA, Partneru sanāksme, 07.02.2014 

  



Saturs 

 Par ES  kampaņu : «e-Skills for Jobs 2014» 
 Mērķi 

 Eiropas partneri 

 Par e-prasmju  nedēļu 2014  Latvijā 

 Par E-prasmju nedēļas aktivitātēm un mērķauditoriju 



E-skills for Jobs kampaņa 

2014. Gadā   visā Eiropas Savienībā norisināsies informatīvā kampaņa E-
skills for Jobs , kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas  

Kampaņas pamatmērķis- pievērst uzmanību IKT prasmju nozīmei 
nodarbinātībai un konkurētspējai, IKT karjeras izvēlei,  Eiropas līmeņa IKT 
prasmju ietvaru ieviešanai un IKT prasmju sertificēšanai 

 Kampaņu  koordinē EK  Uzņēmējdarbības un rūpniecības 
ģenerāldirektorāts (DG ENTERPRISE ) sadarbībā ar Komunikācijas 
tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT) 

 Kampaņas periods gada garumā : 2014. gada janvāris – Novembris  
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E-skills for Jobs kampaņa 

 Kampaņu  ES mērogā īsteno   IKT Eiropas asociācija Digital Europe un 
European Schoolnet, sadarbībā ar citām Eiropas līmeņa NVO un 
organizācijām : Telecentre Europe, Junior achievement Europe, 
European CIO  network u.c. 

 Katrā ES dalībvalstī kampaņas pasākumus plāno un apkopo nacionālie 
koordinatori 

 Latvijā nacionālais koordinators ir Latvijas Informācijas un 
Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides 
Aizsardzības un Reģionālās attīstības Ministriju (VARAM)  

http://www.digitaleurope.org/
http://www.eun.org/
http://www.telecentre-europe.org/
http://www.eurocio.org/
http://www.likta.lv/LV/Lapas/Sakums.aspx
http://www.likta.lv/LV/Lapas/Sakums.aspx


Mērķa grupas 

Jaunieši-  
Vidusskolu skolēni, profesionālo un augstāko izglītības 

iestāžu studenti 

IKT nozares praktiķi un profesionāli IKT lietotāji 

Uzņēmumi, īpaši mazie un mikro uzņēmumi  

Biznesa līderi  un politikas veidotāji 

Bezdarbnieki un darba meklētāji , kas  varētu apgūt e-
prasmes  un iesaistīties ar IKT saistītos darbos 



Aicina iesaistīties « E-prasmju vēstniekus» un Digitālos 
čempionus 

Uzdevumi un misija :  

 Dalība   ES un Latvijas pasākumos, informatīvās 
kampaņas popularizēšana  

 Jauniešu  motivēšana izvēlēties IKT karjeru 

 Intervijas par tematiku masu medijiem 

 Uzstāšanās video tiešraidēs 

 Līdzdalība  augsta līmeņa politiķu, Industrijas un NVO 
diskusijās  



Digitālie čempioni un  « E-prasmju vēstnieki» 

Reinis Zitmanis, Latvijas Digitālais čempions 

Armands Magone, v/a Kultūras un informācijas sistēmu 
centra direktors 

Juris Gulbis, SIA Lattelecom valdes priekšsēdētājs un 
izpilddirektors 

Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs 

Signe Bāliņa, LIKTA prezidente 

 

Aicinām izvirzīt vēl vēstniekus!  



E-prasmju nedēļas 2014 partneri 

 Nacionālie koordinatori Latvijā: 

 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija; 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

 Latvijas nacionālie partneri: 

 LR Ārlietu ministrija; 

 LR Ekonomikas ministrija; 

 LR Izglītības un zinātnes ministrija; 

 v/a Kultūras un informācijas sistēmu centrs; 

 LR Labklājības ministrija; 

 Latvijas Interneta asociācija (Net-Safe projekts); 

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 

 Valsts ieņēmumu dienests; 

 LCĪVSO SUSTENTO 

 



E-prasmju nedēļas 2014 partneri 

 

 Latvijas nacionālie partneri: 

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; 

 Valsts reģionālā attīstības aģentūra; 

 Valsts zemes dienests; 

 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija; 

 v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 

 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Programma eTwinning); 

 Invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”; 

 Latvijas Interneta asociācija (Net-Safe projekts) 

 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"; 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija; 

 

 Reģionālie partneri: iespējams iepazīties Digitālajā kartē 

http://www.ebaltics.com/onlineweek2014lv/


E-prasmju nedēļas 2014  nozares partneri 

 Galvenie partneri: 
 SIA Lattelecom; 

 AS RIX Technologies. 

 Nozaru partneri: 
 SIA Microsoft Latvia; 

 Accenture Latvia 

 AS Swedbank; 

 AS Exigen Services Latvia; 

 CERT.lv; 

 SIA Baltijas Datoru Akadēmija; 

 AS Datorzinību centrs 

 Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte; 

 AS Telema 

 SIA „Komerccentrs DATI grupa” 



 E-prasmju nedēļa (Get Online  week)  2014 

 Notiek 24.-30.marts 

 2 galvenās tēmas :  

 1. E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai :  
 E-prasmju  apmācību aktivitātes nodarbinātībai  

 E-prasmju  novērtēšanas  metodes un tiešsaistes rīki 

  IKT prasmju apliecināšana un sertifikācija 

 IKT karjeras dienas un  citi IKT karjeras motivācijas pasākumi 

 IKT sacensības un konkursi jauniešiem 

 IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem  

  



 E-prasmju nedēļa (Get Online  week)  2014-turp. 

 2 galvenās tēmas :  

 2. E-prasmes ikvienam 
 E-prasmes  tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu - «first 

click» 

 E-prasmes senioriem 

 Digitālie sociālie mediji 

 Iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem 

 Drošība  un aizsardzība  Internetā  

 Interneta ētika un autortiesības 



E-prasmju nedēļas aktivitātes - mērķauditorija 

 Aktivitātes jauniešiem: 

 IKT karjeras dienas; 

 IKT prasmju sertifikācija, on-line testi un sacensības; 

 Partneru aktivitātes jauniešiem 

 Aktivitātes uzņēmumiem: 

 Apmācības mazajiem un mikro komersantiem 

 Online testi un webināri 

 E-komercijas  informācijas diena 

 Partneru aktivitātes uzņēmumiem 

 Aktivitātes iedzīvotājiem par e-pakalpojumiem: 

 Partneru aktivitātes iedzīvotājiem 

 

 

 



Aktivitātes jauniešiem: IKT Karjeras dienas 2014 

 Mērķis  - iepazīstināt 9. līdz 12. klašu skolēnus ar IKT 
nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos 
uzņēmumus un organizācijas. 

 Orientēts uz to, lai iepazīstinātu un ieinteresētu skolēnus 
par IKT un saistīto tehnoloģiju  darbavietām 

 
 

 

 



Aktivitātes jauniešiem: Kā organizēt IKT 
Karjeras dienas 2014? 

 Plānotais norises laiks: 24. – 30. marts, īpašās dienas 25.,26. un 27. 
marts 

Pieteikšanās forma pieejama www.eprasmes.lv  

 

 Galvenās aktivitātes: 

 IKT profesiju “ēnošana”; 

 Skolēnu semināri IKT nozares uzņēmumos; 

 Uzņēmumu izbraukuma lekcijas/stundas skolās; 

 Augstskolu atvērto durvju dienas 

 Citi ieteikumi?? 

 IKT profesionālās orientācijas un pasākumi visa gada laikā! 

 

 
 

 

 

http://eprasmes.lv/ikt-karjeras-dienas/par-ikt-karjeras-dienu-2014/


Aktivitātes jauniešiem: IKT Karjeras dienas 2014 

 Pietiekšanās online forma- 
 Organizācijām – no 03.02.2014. 
 Skolām, Skolēniem- no 24.02.2014. 

 Info izplatīšana :  
 IZM( tiks gatavota oficiāla vēstule )  
 Reģionālie  koordinatori, bibliotēkas, masu  mediji, izglītības 

portāli;  
 Sadarbība ar E-klase; skolotajs,lv, Informātikas skolotāju 

organizācijām 
 Citi informatīvie kanāli? 

 Sagatavošanās un novērtēšana 
 Sadarbībā ar IZM – apliecinājuma  forma, kas iesniedzama skolā  

par  attaisnotu  stundu  kavējumu 
 Abpusējas  izvērtējuma  formas : skolēns+ uzņēmums 
 Konkurss  atspoguļot  karjeras  dienas  video, foto, blogos, PPT 



Aktivitātes jauniešiem: Prasmju pilnveidošana un 
sertificēšana E-prasmju nedēļas laikā 

 

Microsoft MTA un MOS sertifikācija: 

 Plašāka atklāšanas kampaņa E-prasmju nedēļas laikā, sadarbībā 
ar Microsoft Latvia , Baltijas Datoru Akadēmiju un IT Klastera 
akadēmija 

ECDL jaunie moduļi: 

 Online essentials 

 Online collaboration – izmēģinājuma testi skolotājiem  

 Computer essentials; 

Online testi un sacensības  jauniešiem 

CEPIS online  IKT kompetenču novērtēšanas rīks – IKT specialitāšu 
studentiem  un IKT nozares darbiniekiem  

 



Aktivitātes jauniešiem: Partneru aktivitātes 

 

Latvijas Universitāte-Datorikas faktultāte – Atvērto durvju dienas 
(26.03.) 

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs - Vietne 
macies.drossinternets.lv un video blogu sižeti “Interneta noslēpumi – 
atklāti!” 

AS Swedbank - Swedbank skolu programmas prezentācijas ( droša 
iepirkšanās internetā )  

Valsts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – E-konsultācijas 
bērniem un pusaudžiem; 

eTwinning - Eiropas skolu sadarbības tīkls -IKT rīki izglītības iestāžu 
starptautiskai sadarbībai (skolotājiem) 

Citi??? 

 



Aktivitātes uzņēmējiem: Apmācību un novērtēšanas 
pasākumi 

 LIKTA mērījumu par mazo uzņēmumu IKT briedumu prezentācija 
reģionos  

 Barometrs par uzņēmuma IKT briedumu – iespēja mazajiem 
uzņēmējiem on-line notestēt uzņēmuma IKT briedumu un saņemt 
vērtējumu par uzņēmuma stiprajām un arī vājajām IKT 
kompetencēm  

 IKT kompetenču modelis mazajiem uzņēmējiem -  pieejams e-
prasmju nedēļas ietvaros elektroniski  

 

 

 



E-komercijas informācijas diena 

 Organizē EM sadarbībā ar LIKTA 27.martā 

 Klātienes pasākums, līdz 100 dalībniekiem 

  Paredzēti praktiski jautājumi 

 Iespēja partneriem iesaistīties programmas veidošanā  
 

 

 



Aktivitātes uzņēmumiem:Partneru aktivitātes 

 

Baltijas Datoru Akadēmija un Datorzinību centrs – aktivitātes mazajiem 
un mikro komersantiem; 

Valsts darba inspekcija - OiRA – interaktīvs rīks bezmaksas darba vides 
riska novērtēšana; 

AS  Telema - Seminārs par elektronisās datu aprites iespējām; 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra:   

 1. Lietvedības dokumentu e-prasmīga sagatavošana.  

 



Partneru aktivitātes 

 

Valsts ieņēmumu dienests - Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa un citi 
jaunumi EDS ar 01.06.2014; 

LCĪVSO SUSTENTO - Darbs īpašajās programmās cilvēkiem ar invaliditāti 
Sociālo tīklu izmantošana Personas datu aizsardzība, izmantojot soc. 
Tīklus; 

 



Aktivitātes iedzīvotājiem: Partneru aktivitātes 

 

AS Swedbank – lekcijas iedzīvotājiem par bankas pakalpojumiem; 

Nodarbinātības valsts aģentūra – atbalsts darba meklētājiem un darba 
devējiem (vakanču portāls); 

Valsts zemes dienests – mobilā aplikācija kadastrs.lv; 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – konsultācijas iedzīvotājiem; 

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija« - CSDD mobilā aplikācija; 

LR Ārlietu ministrija – Konsulārais reģistrs, mobilā aplikācija «Ceļo 
droši»; 

 



Aktivitātes iedzīvotājiem: Partneru aktivitātes 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra: 
 1. Ieskats brīvpieejas vidē LINUX.  

 2. Veiksmīgas prezentācijas sagatavošana MS PowerPoint. 

 

Valsts ieņēmumu dienests: Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana 

CERT.lv – Datorologs akcija- jāprecizē datums!  

Citi??? 

 

 



Kultūras aktivitātes 

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - Interaktīvā karte „UNESCO 
dārgumi” un informatīvs uzsaukums sadarbības tīkliem (skolām, 
bibliotēkām, muzejiem); 

V/a “Kultūras informācijas sistēmu centrs”mobilā aplikācijas «Kultūras 
karte» 

V/a “Kultūras informācijas sistēmu centrs” – konkurss par labāko 
pasākumu bibliotēkās 

Konkurss par radošo pasākumu nedēļas laikā ( IKT nozare, Kultūras 
ministrija, Britu padome,  

 

Citi??? 

 

 



 

 

 

PALDIES !   

 

 
www.eprasmes.lv 
 
eprasmes@likta.lv 

 
 

http://www.eprasmes.lv/

