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priekšvārds

21. gadsimtā digitālās prasmes ir nepie-
ciešamas aizvien vairāk dzīves jomās gan 
personīgajai izaugsmei, gan aktīvai dalībai 
sabiedriskajā dzīvē. Būtiska loma ir orga-
nizācijām, kas Eiropas iedzīvotājiem palīdz 
apgūt gan digitālās prasmes, gan citas 
kompetences, kā mācīšanos, komunikā-
ciju, saskarsmi.

Pētījums, kuru  Eiropas Komisijas Perspek-
tīvo Tehnoloģiju pētījumu institūta (IPTS) 
uzdevumā veica Telecentre Europe, atklā-
ja, ka 27 ES dalībvalstīs pagājušajā gadā 
darbojās apmēram 250 000 e-iekļaušanas 
organizācijas (t.i., viena organizācija uz kat-
riem 2000 iedzīvotājiem), kuru darbības 
mērķis bija iemācīt Eiropas iedzīvotājiem 
mērķtiecīgu interneta izmantošanu, lai vei-
cinātu viņu sociāli ekonomisko attīstību.

Šobrīd,  lai sasniegtu rezultātus, sadar-
bība tiek atzīta par visefektīvāko veidu. 
Pamatojoties uz šo pieeju, kopš gada sā-
kuma Telecentre Europe galvenais mērķis 
ir izveidot kopienu, kurā tās biedri sadar-
bojas, izglītojot iedzīvotājus par digitālās 
sabiedrības ieguvumiem. Šobrīd, septiņus 
gadus pēc vienota Eiropas tīkla rašanās, 
Telecentre Europe apvieno 46 formālas 
biedru organizācijas un tūkstošiem nefor-
mālu partneru ar kopīgām vērtībām un vie-
notu mērķi, lai 21. gadsimtā visiem Eiropas 
iedzīvotājiem veicinātu digitālo  iespēju 
palielināšanos.

Telecentre Europe centieni kļūt par  tikša-
nās vietu e-iekļaušanas organizācijām Ei-
ropā ir materializējušies, izveidojot Unite IT 

tīklu. Līdz ar nesen uzsākto sadarbību ar 
septiņām tās dalīborganizācijām, Unite IT 
plašāka mēroga ieinteresētajām pusēm un 
atbalstītājiem  ir kļuvusi par Eiropas mēro-
ga platformu. Profesionāļi no dažādām jo-
mām – skolotāji, pasniedzēji, akadēmiskie 
darbinieki, sociālie darbinieki, IKT speciā-
listi, uzņēmumu vadītāji un politikas veido-
tāji – var rēķināties ar viņiem veltītu telpu, 
kurā var sekot līdzi jaunākajām politikas 
tendencēm un labākajai praksei, mācīties 
vai dalīties ar savu pieredzi. Atvieglota pie-
eja finansējuma iespējām, līdzdalība eks-
kluzīvos vebināros vai tikšanās ar Eiropas 
e-iekļaušanas dalīborganizācijām Unite IT 
ikgadējā konferencē ir tikai daži no labu-
miem, ko saņem katrs Unite IT biedrs.

Realizēts ar Mūžizglītības programmas 
atbalstu, Unite IT ir daudz vairāk kā tikai 
kārtējais projekts. Šobrīd, kad  projekta 
īstenošana  ir pusē, var droši teikt, ka 
Unite IT tīkls turpinās augt arī pēc projek-
ta oficiālajām beigām, jo ir pierādījusies 
tā vērtība zināšanu apmaiņas procesā, 
atbalstā un sadarbībā. Ja jūs vēl neesat 
daļa no Unite IT tīkla, tad apmeklējiet mā-
jas lapu www.unite-it.eu un pievienojie-
ties jau tagad!



Unite IT kopiena tika izveidota, lai palī-
dzētu risināt jautājumu par visu dalīb-
nieku e-integrāciju procesā, sākot no 
vietējām organizācijām, kurām bieži vien 
nav noteiktas vietas, kur sanākt kopā, lai 
diskutētu un dalītos pieredzē, l īdz pat 
valstiska un Eiropas l īmeņa spēlētājiem.
 
Organizācijām, iestādēm un privātper-
sonām galvenais izaicinājums un iespēja 
ir paust viedokli, lai sasniegtu Eiropas 
mēroga mērķus. Unite IT kopiena ir pār-
liecināta, ka šos mērķus ir iespējams 
efektīvi sasniegt, izmantojot organizācijas 
darbu, kas ir vērsts uz izpratnes veicinā-
šanu, un skaidrojot, ka ikviena dalībnieka 
ieguldī jums, nodarbojoties ar jauniešiem 
un pieaugušajiem no riska grupām, ir 
nozīmīgs kopējā mērķa sasniegšanā.

saturs

Nepieciešamība pārvarēt digitālo 
plaisu un ļaut visiem pilsoņiem brī-
vi izteikties,  izmanot katram savas 
pilsoņa un privātpersonas tiesības ir 
plaši atzīta,   digitālas kompetences ir 
identificētas kā viena no pamatkom-
petencēm mūžizglītībā. Šajā jomā 
tiek īstenotas vairākas aktivitātes un 
projekti, kurus atbalsta gan politikas 
veidotāji, gan Eiropas Komisija. Digi-
tālās programmas pieņemšana 2010. 
gadā ir virzījusi uz priekšu dalībval-
stu un Eiropas Komisijas pūles sek-
mēt digitālās sabiedrības pieejamību 
ikvienam. 
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unite-it kopiena 
skaitl

´
os

III 3 Albānija
II 2 Alžīrija 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 31 Apvienotā Karaliste
I 1 Armēnija 

IIIIIII 7 Austrija
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 27 Beļģija 

III 3 Bosnija un Hercogovina
IIIIIIIIIII 11 Bulgārija 

IIIIIII 7 Čehija
IIIIIIIIII 10 Dānija 

I 1 Igaunija 
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19 Francija

I 1 Gibraltārs 
IIIIII 6 Grieķija

IIIIIIIIIII 11 Horvātija 
IIIIII 6 Īrija 

IIIIIIIIIIII 12 Itālija
I 1 Kipra

IIIIII 6 Krievija
IIIIII 6 Latvija

IIIIIIIIIIIII 13 Lietuva 
I 1 Luksemburga 

I 1 Maķedonija
II 2 Malta

IIIII 5 Moldova
IIIIIIII 8 Nīderlande

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 34 Polija 
IIIIIIII 8 Portugāle 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 40 Rumānija
IIIIIIIII 9 Serbija 

II 2 Slovākija 
III 3 Somija 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 73 Spānija 
I 1 Šveice 

IIIIIIIIIIIIIIIII 17 Turcija
III 3 Ukraina

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 23 Ungārija 
IIIIIII 7 Vācija 

IIIIII 6 Zviedrija

ASV 19 IIIIIIIIIIIIIIIIIII
Baltkrievija 1 I 
Bangladeša 6 IIIIII
Brazīlija 1 I
Čīle 3 III
Džibuti 1 I 
Ēģipte 3 III
Fidži 1 I
Filipīnas 7 IIIIIII
Gana 1 I 
Gruzija 2 II 
Honkonga 1 I
Indija 11 IIIIIIIIIII 
Indonēzija 1 I 
Izraēla 1 I 
Kamerona 1 I 
Kanāda 7 IIIIIIII
Kazahstāna 1 I
Kenija 2 II
Kolumbija 1 I
Malaizija 3 III
Malavi 1 I
Maroka 1 I
Nepāla 1 I 
Nigērija 1 I 
Pakistāna 1 I 
Papua-Jaungvineja 1 I
Puertoriko 1 I 
Šrilanka 16 IIIIIIIIIIIIIIII 
Sīrija 1 I 
Sudāna 3 III
Svazilenda 1 I
Taizeme 2 II 
Turkmenistāna 1 I 
Uganda 7 IIIIIII
Urugvaja 2 II
Zambija 2 II 



unite-it tı̄kls

Unite IT tīkls darbojas dažādos līmeņos:

Praktiskajā līmenī: iepazīstinot ar veik-
smīgu digitālās kompetences veidošanu 
un sociālo saliedētību, to izplatot, padarot 
pieejamu un tālāk nododamu citām insti-
tūcijām, apmācību sniedzējiem un skolo-
tājiem/pasniedzējiem Eiropā;

Sabiedriskajā līmenī: stiprinot saikni 
starp izgl ītību/apmācībām, uzņēmējdar-
bību, organizācijām, sabiedriskajām or-
ganizācijām un vietējām/valsts iestādēm, 
lai veicinātu pozitīvu sinerģiju, savstar-
pējo sapratni, kopīgu rīcību, lai pārvarētu  
digitālo plaisu un veicinātu digitālo pras-
mju apguvi;

politiskajā līmenī: veicinot interešu tīklu 
veidošanu, pieredzes apmaiņu un praksi 
par IKT iekļaušanu un sociālo saliedētību, 
lai padarītu digitālās prasmes pieejamas 
un nododamas citiem visā Eiropā, lai sa-
sniegtu kopīgu redzējumu un rīcību.

Unite-IT – Digital Empowerment 
All-Inclusive – gadskārtējās konferences

2013 2014 2015 
Malta Zagreba Serbija



Labākās prakses un e-iekļaušanas darbī-
bas plānu vākšanas mērķis ir apkopot visu 
svarīgāko informāciju par valstu darbības 
plāniem, lai pārvarētu digitālo plaisu. Ir 
svarīgi izveidot Unite IT tīkla un kopienas 
datu bāzi, kurā būtu apkopoti visi piemēri 
valstu cīņā ar digitālo plaisu.
Lai meklētu vai iesniegto labāko praksi/
piemēru, izpildiet šos 3 vienkāršos soļus:
 

apmeklējiet mājas lapu  
www.unite-it.eu;

izvēlnē noklikšķiniet uz Database 
(vai arī  www.unite-it.eu/database);

meklējiet vai iesniedziet savu 
labāko praksi/piemēru!

unite-it tı̄kla labākās prakses 
apkopošana

Pievienojies mums  
www.unite-it.eu: meklē  
vai dalies ar labāko praksi 
e-iekl

´
aušanas jomā! 
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Labākās prakses apkopojums satur piemērus, mācību materiālus, pieejas un meto-
des dažādos formātos un valodās. Apraksts par katru identificēto un recenzēto praksi 
pieejams angļu valodā. Labākās prakses apkopojums galvenokārt ir paredzēts IKT jo-
mas speciālistiem, tai skaitā skolotājiem, pasniedzējiem, skolēniem, izglītības/apmā-
cību organizācijām, uzņēmumiem un sabiedrības locekļiem. Labākās prakses piemēri 
ir brīvi pieejami visiem Unite IT tīklā reģistrētajiem lietotājiem (nav obligāti nepiecie-
šams būt tīkla biedram; privātpersonām un organizācijām reģistrācija ir bezmaksas).



unite-it darba grupas

Mēs piedāvājam  kopienas biedriem iespē-
ju izvēlēties, kura no digitālās iekļaušanas 
apakšjomām viņus interesē un kurā no 
apakšjomām viņi var dot ieguldījumu ar  
savām zināšanām, stāstiem un resursiem.
Galvenie ieguvumi no iestāšanās Unite IT 
darba grupās:  

•  iespēja dalīties  pieredzē ar profesionā-
ļiem, kas strādā tajā pašā jomā un sa-
skaras ar līdzīgām problēmām,  padoma 
lūgšana un palīdzība citiem ar savām zi-
nāšanām;

•  ekskluzīva pieeja vebināriem un ražīgu-
ma paaugstināšanas semināriem;

•  informācija par finansējuma iespējām, 
kas saistīti ar jūsu jomu;

•  partneru no citām organizācijām atraša-
na un konsorciju veidošana, lai piedalītos 
projektos;

•  iespēja kopā ar citiem grupas dalībnie-
kiem kolektīvi rakstīt un iesniegt doku-

mentus, lai piedalītos dažādās kon-
ferencēs, tikt ielūgtam uz dažādiem 
pasākumiem kā runātājam vai atbalstī-
tājam;

•  iestatījumus pielāgošana un ziņu un pa-
ziņojumu par interesējošiem tematiem 
saņemšana;

•  piedalīšanās Eiropas politikas veidošanā 
(Telecentre Europe ir organizācija, kas 
vada Unite IT tīklu – bieži tiek aicināta 
sniegt ieguldījumu Eiropas politikas digi-
tālās iekļaušanas jomā veidošanā, un mēs 
varam virzīt jūsu idejas caur šīm grupām).

Jūs varat izvēlēties, kurai no minētajām 
grupām vēlaties pievienoties (jūs varat ie-
saistīties vairāk kā vienā grupā):

Tiklīdz Jūs esat  izvēlējies mūsu darba 
grupas, jūs varat izteikt savu viedokli, 
veidojot Eiropas digitālās iekļaušanas 
politiku.



projekta partneri
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 Horvātija  
Telecentar
www.telecentar.com

 Rumānija  
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Latvija
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv/EN/Pages/home.aspx

 Ungārija  
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu/hu

 Beļģija
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org
Interface3
www.interface3.be

 Serbija  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs/english/

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


