


JAUTĀJUMI
Digitālās nedēļas pieredze Latvijā;

European ALL Digital weeks 2023:

Laika grafiks;

Tematika;

Idejas Latvijas Digitālās Nedēļas 2023 tematikai;

Digitālās Digitālo prasmju platforma: https://eprasmes.lv/

https://www.alldigitalweek.eu/
https://eprasmes.lv/




Digitālās nedēļas mērķi
Digitālā Nedēļa, ir ikgadēja digitālo prasmju un digitālās transformācijas veicināšanas

iniciatīva, kas Latvijā notikusi jau 13 gadus;

Informācija par iepriekšējām nedēļām: https://digitalanedela.lv/;

Nedēļas laikā parasti īstenojam šādus pasākumus:

Centrālos tematiskos pasākumus ar tiešraidēm dažādām auditorijām;

Vietējus/reģionālus pasākumus – klātienē vai tiešsaistē;

Konkursi, testi, diskusijas;

Digitālās nedēļas pasākumus organizē tematiskie un reģionālie partneri;

Pasākumu organizēšana tiek segta no Partneru budžetiem

Plaša publicitātes kampaņa partneru mājas lapās, sociālajos tīklos un citos medijos.

https://digitalanedela.lv/


Digitālās nedēļas tēmas 2022. gadā
Digitālās nedēļas atklāšana – Digitālās dekādes un digitālo prasmju prioritātes 
Latvijā; 

Prasmes biznesam un nodarbinātībai;

Pakalpojumi un digitālā identitāte;

Drošība un kritiskā domāšana;

Digitālas prasmes un infrastruktūra.



Kopējā statistika 2022. Gadā

Pasākumi

Centrālo pasākumu
Tiešraides skatītāji

Reģionālie un nacionālie 
partneri





Eiropas Digitālās nedēļas 2023
Šogad notiks no 17. aprīļa līdz 5. maijam;

Eiropas Digitālās nedēļas 2023 tiek organizētas Eiropas Savienības

prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un ALL Digital Weeks 2023

(#ADWeeks2023) ietvaros;

Atklāšanas pasākums ar Eiropas Komisiju laikā no 19.-21. aprīlim;

Kopā plānoti vismaz 6 lieli starptautiski semināri tiešsaistē laikā no

17.04-05.05.



Eiropas Savienības Prasmju gads 2023
Eiropas Digitālās nedēļas 2023 tiek organizētas Eiropas Savienības prasmju gada

(#EuropeanYearOfSkills) ietvaros;

Eiropas prasmju gada 2023 organizētas aktivitātes palīdzēs uzņēmumiem, jo īpaši

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, risināt prasmju trūkumu ES;

Dažādi pasākumi un izpratnes veidošanas kampaņas notiks visā ES;

Vairāk informācijas pieejams ŠEIT!

https://year-of-skills.europa.eu/index_lv


Eiropas Digitālās nedēļas 2023 tematika
Atbilstoši Eiropas Komisijas un ALL Digital Weeks 2023 mērķiem, šogad Digitālajā nedēļā

Latvijā paredzētas šādas tēmas:

Digitālās prasmes nodarbinātībai un pārkvalificēšanai

Digitālās prasmes visiem, t.sk. dzimumu atšķirības mazināšanai

Eiropas Digitālo kompetenču ietvars un digitālo prasmju sertifikācija

Kiberdrošība un drošība internetā

Nozaru digitālās prasmes (bibliotēku, transporta, veselības utt.)

Digitālās prasmes ilgtspējai un Zaļākai Eiropai

Digitālo mediju lietotprasme





Tematiskās prioritātes
Atbilstoši ES Digitālās Desmitgades  Kompasa mērķiem: 

Pirmā diena : Digitālās Prasmes – DTP2021-27 mērķi un Digitālo 
prasmju memoranda prioritātes Latvijā;
Otrā diena : Prasmes biznesam un nodarbinātībai;
Trešā diena : Pakalpojumi un digitālā identitāte;
Ceturtā diena : Drošība un kritiskā domāšana.
Piektā diena : Prasmes un Infrastruktūra;



Laika plānojums
Digitālā nedēļa no 24. līdz 28. aprīlim

Centrālie pasākumi un tematiskās dienas;

Reģionālie un lokālie pasākumi;

Atklāšana 24.aprīlī;

Intensīva komunikācija par nedēļu sākot no 06.02.2023.

Laika posms no 17. aprīļa līdz 5. maijam
Atsevišķi ievada un /vai noslēguma pasākumi;

Iespēja piedalīties Eiropas organizētajos vebināros un citos tiešsaistes 

pasākumos;

Konkursi un testi visā šajā periodā;

Atbalstoša komunikācija par svarīgākajām aktivitātēm.



Tematiskās dienas
● 24. aprīlis - Digitālās  nedēļas atklāšanas diena
● 25. aprīlis - Digitālie rīki un prasmes uzņēmējiem
● 26. aprīlis - Digitālās drošības diena
● 27. aprīlis - Digitālās prasmes izglītībai
● 28. aprīlis - Mediju prasmes un digitālie resursi

Atklāšanas pasākums 24. aprīlī «Kāds būs Digitālo prasmju gads 
Latvijā ?»

Plānotais laiks 11.00-13.00
Tiešraide kādā no centrāliem portāliem – TVNET 



Digitālās  nedēļas partneri
Galvenie partneri

LIKTA, VARAM, IZM, KISC,TET, LVRTC 
Citi nozares un tematiskie partneri 

NVA
CERT.LV un NIC.LV
IT klasteris un EDIH projekts
Gudrā Latvija Iniciatīva un  Partneri
Microsoft Latvija, Dati Group, Baltijas Datoru akadēmija u.c. 

nozares uzņēmumi
Reģionālie  partneri – 138 
Digitālie centri, pašvaldības, bibliotēkas : https://eprasmes.lv/digitala-
karte/

‘ 



Platformas Digitālās nedēļas 
atspoguļošanai 

https://eprasmes.lv/- Latvijas Digitālo prasmju platforma:
Galvenās ziņas, galveno pasākumu kalendārs;

Dažādi digitālo prasmju resursi un mācību piedāvājumi partneriem, reģistrācija;

https://digitalanedela.lv/ - Digitālas nedēļas mājas lapa:
Partneru reģistrācijas;

Resursi partneriem;

https://www.alldigitalweek.eu/events/- pasākumu reģistrācija Eiropas 
Digitālo nedēļu mājas lapā.

https://eprasmes.lv/-
https://digitalanedela.lv/
https://www.alldigitalweek.eu/events/-


Reģistrācijas formas Digitālajā nedēļa 
2023

Reģionālo partneru pieteikuma forma -
https://eprasmes.lv/formas/partneru-registracija/

Demonstrāciju partneru pieteikuma forma -
https://eprasmes.lv/formas/demonstraciju-partneru-registracija/

Digitālā karte - https://eprasmes.lv/digitala-karte/

https://eprasmes.lv/formas/partneru-registracija/
https://eprasmes.lv/formas/demonstraciju-partneru-registracija/
https://eprasmes.lv/digitala-karte/


@LIKTA.LV

@LIKTA_LV

@The Latvian Information and
Communications Technology
Association - LIKTA

www.likta.lv

eprasmes@likta.lv

+371 67311821


