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Uzzini par digitālo prasmju 
jaunumiem un Eiropas Digitālo 

nedēIu Latvijā! 

Platformas eprasmes.lv februāra jaunumi 

 
2023. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Prasmju gadu 

(#EuropeanYearOfSkills) un februāra ziņu izlaidumā esam apkopojuši 

aktuālās digitālo prasmju aktivitātes. 

 

 
Aicinām piedalīties 

Digitālajā nedēIā 2023 

Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija (LIKTA) sadarbībā ar 

Latvijas Digitālo prasmju 

partnerības partneriem 2023. 

gadā no 24. līdz 28. aprīlim 

organizēs Eiropas Digitālo 

nedēIu Latvijā. 

 
Šogad Digitālajā nedēIā 

paredzētas šādas tematiskās 

dienas: 

● 24. aprīlis - Digitālās nedēIas atklāšanas diena 

● 25. aprīlis - Digitālie rīki un prasmes uzņēmējiem 

● 26. aprīlis - Digitālās drošības diena 

● 27. aprīlis - Digitālās prasmes izglītībai 

● 28. aprīlils - Mediju prasmes un digitālie resursi 

 
Instrukcija pasākumu/rakstu pievienošanai eprasmes.lv pieejama šeit. 

 

Aicinām reģistrēties organizācijas, kas vēlas pietiekties kā partneri 

digitālās nedēIas sagatavošanā un īstenošanā! 

 

 
 

 
 

Eiropas digitālo prasmju 

balva 2023 

Izsludināta pieteikšanās 

Eiropas  digitālo  prasmju 

balvai 2023, kas ir Eiropas 

Komisijas un Eiropas Digitālo 

https://eprasmes.lv/article/aicinam-piedalities-digitalaja-nedela-2023/
https://digitalanedela.lv/wp-content/uploads/2023/02/Pievienot_Eprasmes_21.02.2023.pdf
https://digitalanedela.lv/registracijas-formas/


Uzzināt vairāk 

Uzzināt vairāk 

prasmju un  darbavietu 

platformas komandas īstenota 

iniciatīva. Balvas mērķis ir 

noskaidrot, apbalvot un 

popularizēt labākos projektus un 

iniciatīvas digitālo prasmju jomā 

visā Eiropā! 

 
 
 
 
 

 

Katru projektu un iniciatīvu var iesniegt vienā no piecām kategorijām: 

 
● Iespēju nodrošināšana digitālajā jomā jauniešiem 

● Digitālā prasmju pilnveide IKT speciālistiem 

● Digitālās prasmes izglītībai 

● Digitālās prasmes un digitālā iekIaušana plašākai sabiedrībai 

● Sieviešu iesaiste IKT nozarē un digitālajos darbos 
 

 
 

 
 
 

DigComp 2.2: Eiropas 

Iedzīvotāju digitālās 

kompetences ietvara 

jaunākā versija latviešu 

valodā 

Pieejama Eiropas Iedzīvotāju 

digitālās kompetences 

ietvara jaunākā versija 

(DigComp  2.2.)   latviešu 

valodā, kuru  sagatavojusi 

Latvijas Informācijas un 

komunikācijas  tehnoloģijas 

asociācija (LIKTA). Ietvara 

jaunākās versijas mērķis ir 

nodrošināt Eiropas Iedzīvotāju 

digitālās kompetences ietvara 

jaunākās versijas pieejamība 

Latvijas iedzīvotājiem, valsts, 

pašvaldību un privātajām 

institūcijām, ka arī, lai veicināta 

tā izmantošanu digitālās 

kompetences attīstībai un 

uzstādīto mērķu sasniegšanai 

Latvijā. 

 

 
 

https://eprasmes.lv/article/eiropas-digitalo-prasmju-balva-2023/
https://eprasmes.lv/article/digcomp-2-2-eiropas-iedzivotaju-digitalas-kompetences-ietvara-jaunaka-versija-latviesu-valoda/


Uzzināt vairāk 

Uzzini vairāk EPRASMES.LV 

 
 

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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Coursera ziņojums par 

darba prasmēm 2023 

Coursera ir publicējusi ziņojumu 

“Darba prasmes 2023”, kurā 

atspoguļotas prognozes par 

digitālajām un 

vispārcilvēciskajām 

prasmēm, pēc  kurām tiek 

prognozēts    visstraujāk 

pieaugušais  pieprasījums 

2023. gadā. 

Apzinot pieprasījumu pēc darba 

tirgū pieprasītām prasmēm, 

mācību pakalpojumu sniedzēji 

var labāk nodrošināt 

mērķauditoriju ar zināšanām, kas 

vajadzīgas, lai viņi kIūtu 

konkurētspējīgāki darba tirgū un 

attīstītu savu karjeru. Turklāt 

ziņojums sniedz ieskatu, kā 

veidot uz prasmēm balstītas 

mācību stratēģijas, kas atbilst 

mūsdienu pasaules darbaspēka 

vajadzībām. 

 

 
 

 

 

Platforma ir lieliska iespēja dalīties ar digitālo 

prasmju resursiem un uzzināt par svarīgāko digitālo 

prasmju jomā Latvijā un Eiropā! 
 

 
 

https://eprasmes.lv/article/coursera-zinojums-par-darba-prasmem-2023/
https://eprasmes.lv/article/
mailto:eprasmes@likta.lv

