
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
 

   

 Darba kārtība 

Digitālās nedēļas 2021 “Reģionālo sadarbības partneru seminārs” 

2021.gada 19.februārī 

Tiešsaistē MS Teams – tikai reģistrētiem dalībniekiem 

 

 

    

Nr. Laiks Tēma  Vārds, uzvārds/iestāde 

 

1.  10:00–10:05 Informatīvā semināra atklāšana Āris Dzērvāns 

Valsts sekretāra vietnieks Digitālās transformācijas 

jautājumos,  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(VARAM) 

2.  10:05–10:15 Vispārēja informācija par Digitālo nedēļu 2021 – 

sadarbība, materiāli, digitālā karte, tīmekļa vietne 

www.eprasmes.lv.   

Māra Jākobsone  

Viceprezidente, Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

3.  10:15–10:25 Informācija par VARAM Digitālās nedēļas 

pasākumiem  

Liene Strazdiņa 

Digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas 

vadītāja, VARAM 

4.  10:25–10:35 Drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas un 

“Kibernakts 2021” 

Vineta Sprugaine  

Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja, VAS 

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

5.  10:35 – 10:45 Digitālās dienas uzņēmējiem aktivitātes (24.marts)  Aiga Irmeja, Ilze Raudiņa 

Latvijas IT klasteris  

6.  10:45 – 10:55 IKT profesionālu dienas (26. marts) aktivitātes  Ieva Gedzuna, LIKTA komunikāciju projektu 

vadītāja  

7.  10:55 – 11:00 Cēsu digitālā centra piedāvātie pasākumu Digitālās 

nedēļas 2021 laikā 

Aleksandrs Ļubinskis 

Valdes priekšsēdētājs, Cēsu digitālais centrs 

https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/02_Digitala-Nedela-2021-LIKTA.pdf
http://www.eprasmes.lv/
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/03_VARAM-2021-Digitala-nedela.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/03_VARAM-2021-Digitala-nedela.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/05_Digitālā-nedēļa-24032021-IT-klasteris.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/06_Digitala-nedela-LIKTA-IKT-profes.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/07_Digitālā-nedēļa-CDC-kopā-ar-VARAM.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/07_Digitālā-nedēļa-CDC-kopā-ar-VARAM.pdf


 
 

8.  11:00– 11:05 Īsais apmācību kurss "Pirmie soļi Būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS). Auditorija: Ikviena 

pilngadīga persona, kam īpašumā būve vai zeme 

un  kas plāno uzsākt būvniecību, piemēram, būvēt 

māju, nojaukt vecu šķūnīti, pārbūvēt dzīvokli. 

Rasa Atauga 

Informācijas sistēmu departamenta BIS attīstības 

nodaļas E-pakalpojumu vadītāja, 

Būvniecības valsts kontroles birojs 

9.  11:05 – 11:10 Vebināru cikls Digitālās nedēļas ietvaros par 

medijpratību pedagogiem. 

Baiba Suseja 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

Pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas vadītāja 

(eTwinning)  

10.  11:10 – 11:15 Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu 

fakultātes Studentu zinātniskā konference 25.martā 

Anita Jansone 

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu 

fakultātes dekāne  

11.  11:15 – 11:20 Digitālās zināšanas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Augusts Zilberts 

Sabiedrisko attiecību vadītājs, 

Latvijas Nacionālā bibliotēka  

12.  11:20 – 11:25 RTU Kiberdrošības inženierijas mācību programma 

un rūpnieciskās vadības sistēmas kiberdrošības 

radošā darbnīca 

Andrejs Romānovs 

Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas 

Tehnoloģijas institūta Modelēšanas un imitācijas 

katedras vadītājs  

13.  11:25 – 11:30 Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, 

izglītībai un kultūrai 

Sanita Reinsone 

vadošā pētniece, PhD, Latvijas Universitāte 

Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

14.  11:30 – 11:35 Darba interviju simulācijas un attālinātā darba 

iemaņas 

Līga Dūrēja 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas 

Vecākā eksperte  

15.  11:35 – 11:40 Konferences "Augstskolu un industriju mijiedarbība 

- pievienotā vērtība un izaicinājumi digitālajā 

ekonomikā" organizēšana 

Andris Nātriņš,  

Banku augstskolas prorektors pētniecībā, 

infrastruktūrā un biznesa attīstības jautājumos  

16.  11:40 – 11:45 3D virtuālā ala izglītībā un uzņēmējdarbībā. 

 

Jānis Riba 

Valmieras tehnikums  

     

https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/08_BVKB-DARI-DIGITĀLI-2021.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/08_BVKB-DARI-DIGITĀLI-2021.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/09_etwinning_digitala_nedela_2021.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/09_etwinning_digitala_nedela_2021.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/10_Liepaja_LiepU_Digitālā-nedēļa-2021.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/10_Liepaja_LiepU_Digitālā-nedēļa-2021.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/11_Augusts-Zilberts_Digitala-biblioteka.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/12_RTU_Kiberdrosiba-DigNedela_Feb19.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/12_RTU_Kiberdrosiba-DigNedela_Feb19.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/12_RTU_Kiberdrosiba-DigNedela_Feb19.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/13_reinsone-dh-resursi-novadiem.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/13_reinsone-dh-resursi-novadiem.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/14_NVA-Darba-interviju-simulacija.Attalinata-darba-iemanas.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/14_NVA-Darba-interviju-simulacija.Attalinata-darba-iemanas.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/15_Konference-2403_Banku-augstskola.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/15_Konference-2403_Banku-augstskola.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/15_Konference-2403_Banku-augstskola.pdf
https://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2021/02/16_3d-ala.pdf

