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Nr.p.

k. 
Tēma  Vārds, uzvārds/iestāde 

 

1. Informatīvā semināra atklāšana 
 

VARAM  

Diāna Tiltiņa 
 

2. Vispārēja informācija par E-prasmju 
nedēļu 2015 

„E-Skills for Jobs” konference 

LIKTA 

Māra Jākobsone 
Viceprezidente  

3. Materiāli, digitālā karte, mājas lapa 
www.eprasmes.lv, u.c. 

Informācija par tiešraides pasākumiem 

LIKTA, VARAM  
 

4.  Par pasākumu jauniešiem jauniešiem  
You Rock 

Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centrs 
Antra Škinča 

Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas 
vadītāja 

5.  Jaunākie e-pakalpojumi portālā latvija.lv, 
E-pārvaldes integrētā informatīvā 

kampaņa. 

VARAM 

Liene Strazdiņa 
Publisko pakalpojumu departamenta 

Elektronisko pakalpojumu nodaļas vecākā 
konsultante 

 
 
         
Nr.p.

k. 
Tēma  Vārds, uzvārds/iestāde 

 

1. Swedbank e-prasmju skola.  
Mācību stundas Swedbank skolu 

programmas ietvaros. 

AS Swedbanka 
Līga Krievāne-Kalniņa  

servisa projektu vadītāja 

2. Konkurss bibliotēkām un mācību semināri KISC 
Inga Niedra 

mācību koordinatore 
Publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais 

tēva dēls” 
3. eTwinning skolotāju kursi par IKT 

sadarbības rīkiem. 
Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra 
Santa Prancāne 

Eiropas Savienības programmu daļas projektu 
koordinatore Programmas eTwinning koordinatore 

4. Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības 

partneriem 

Valsts Darba inspekcija 
Monika Kalniņa 

ERAF projekta vadītāja 

5. „Pakalpojumi e-vidē karjerai un 
nodarbinātībai” 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
Jeļena Šaitere 

Pakalpojumu departamenta  
Karjeras attīstības atbalsta nodaļas  

vecākā speciāliste 
6. Kadastrs Tavā kabatā! Valsts Zemes dienests 

Vita Vodinska 
Pakalpojumu attīstības daļas  
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projektu vadītāja 

Sandra Vīgante  
sabiedrisko attiecību vadītāja 

7. Klientu apkalpošanas e- platforma „Tulpe” Valsts vides dienests 
Deniss Pavlovs 

Uzraudzības departamenta Atļauju kvalitātes 
daļas vecākais eksperts 

8. Programmēšanas pulciņš 
sākumskolēniem 

„Learn IT” vadītāja  
Elīna Ingelande 

9.  Izglītības un zinātnes 
ministrijas projekts "Izglītojies e-prasmīgi". 

Izglītības un zinātnes ministrija 
Iveta Zariņa 

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības 
nodaļas konsultante 

10. Realizētās un plānotās aktuālās izmaiņas 
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 

Valsts ieņēmumu dienests 
Ilze Mīļā 

Nodokļu pārvaldes informācijas sistēmu atbalsta 
daļas vadītāja 

11. Prasme pasargāt sevi digitālajā laikmetā  Informācijas tehnoloģiju drošības 
incidentu novēršanas institūcija (CERT) 

Egils Stūrmanis  
Attīstības projektu vadītājs 
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