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Uzzini par digitālo prasmju 
jaunumiem pirmais! 

Platformas eprasmes.lv jaunumi 

 
Informācijas apjoms par iniciatīvām digitālo prasmju jomā ir tik plašs 

un daudzveidīgs, ka tajā orientēties nebūt nav viegli. Iegūt jaunāko 

informāciju par dažādiem izmantojamiem resursiem – pētījumiem, 

notikumiem, labajām  praksēm,  mācību  un  karjeras  attīstības 

iespējām, finansējuma piesaistes iespējām un citām aktualitātēm, kā 

arī dalīties ar savu pieredzi un atrast projekta partnerus, ir iespējams, 

izmantojot Latvijas Digitālo prasmju partnerības platformu. 

 

 

 

Latvijas Digitālo prasmju partnerības platforma 

Platforma ir pieejama no 2022. gada janvāra un apkopo gan digitālo 

prasmju resursus, gan informē par aktuāliem notikumiem Latvijā un 

Eiropā. Platformā pieejamos digitālo prasmju resursus ir izstrādājuši 

digitālie mācību centri, IKT nozares uzņēmumi, valsts un pašvaldību 

organizācijas. Platformas saturs tiek regulāri papildināts, kā arī tiek 

veikta integrēta satura apmaiņa un publicēšana ar Eiropas Digitālo 

prasmju un darbvietu platformu. 

 

 

 
 

Politikas un stratēģijas 

Vienuviet apkopotas Latvijas un 

Eiropas stratēģijas, kā arī 

politikas plānošanas dokumenti, 

kas saistīti ar digitālo prasmju 

attīstību sabiedrības un 

https://eprasmes.lv/
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en


Uzzināt vairāk 

pārvaldes digitalizācijai, 

uzņēmumu digitālo 

pamatprasmju attīstības 

stiprināšanu, augsta līmeņa 

digitālo prasmju apguvi, atvērtās 

zinātnes ieviešanu, kā arī 

digitālās plaisas novēršanu. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Noderīgi 

Visdažādākie digitālo prasmju 

resursi, tai skaitā, mācību 

platformas un programmas, 

metodoloģijas, rokasgrāmatas, 

digitālo prasmju profilu apraksti, 

pašnovērtējuma testi un atvērto 

izglītības resursu krājumi. Šajā 

sadaIā atradīsiet arī labās 

prakses piemērus dažādām 

mērķauditorijām, kā arī 

informāciju par jaunākajiem 

Eiropas pētījumiem un 

ziņojumiem digitālo prasmju 

jomā. 

 

 
 
 

 
 

Aktualitātes 

Jaunākās  ziņas  un  notikumi,  par 

kuriem varat uzzināt plašāk un 

pieteikties   konkrēti 

interesējošiem semināriem, 

konferencēm,  forumiem, 

hakatoniem un cita veida 

pasākumiem Latvijā un Eiropā. 

 

 
 

 
 

Meklēšanas iespējas 

Platfromā ir plašas informācijas 

meklēšanas iespējas pēc digitālo 

prasmju  līmeņiem,   auditorijām 

un ne tikai. 

Ērtākai  platformas  lietošanai  ir 

Uzzināt vairāk 
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https://eprasmes.lv/event/
https://eprasmes.lv/ds-resource/
https://eprasmes.lv/strategy/?initiative_type=national_initiative
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Platformas izveide tiek finansēta no Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu 
izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency) CEF TELECOM Calls 

2019, 
Līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474 programmas. 

Platforma atspoguIo vienīgi tās autoru viedokli. Tā neatspoguIo Eiropas 
Komisijas viedokli un Eiropas Komisija nav atbildīga par platformas saturu. 

eprasmes@likta.lv 
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Pievieno saturu 

Ja vēlaties dalīties ar savas 

organizācijas labāko praksi, 

digitālo prasmju resursiem vai 

informēt par aktuālajiem 

notikumiem, pievienojiet jaunu 

saturu, izmantojot atbilstošās 

kategorijas tiešsaistes formu. 

izstrādāta instrukcija pasākumu 

meklēšanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Platforma ir lieliska iespēja dalīties ar digitālo 

prasmju resursiem un uzzināt par svarīgāko digitālo 

prasmju jomā Latvijā un Eiropā! 
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https://eprasmes.lv/
mailto:eprasmes@likta.lv
https://digitalanedela.lv/wp-content/uploads/2013/02/Instrukcija_pasakumu_meklesanai_13.03.2022.pdf
https://digitalanedela.lv/wp-content/uploads/2013/02/Instrukcija_pasakumu_meklesanai_13.03.2022.pdf
https://eprasmes.lv/pievienot/

