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Digitālo prasmju partnerības platformas izstrāde Latvijā

• LIKTA īsteno CEF projekta ietvaros kā NC koordinators Latvijā

• Saņemts EK atbalsts un 2021. gada jūnijā parakstīts līgums

• Izstrādāta atbilstoši EK CEF konkursā noteiktām satura, tehniskajām,
kvalitātes prasībām un definētai satura struktūrai

• Integrēta satura apmaiņai un publicēšanai ar Eiropas Digitālo prasmju un
darbvietu platformu, ietverot LV-ENG tulkojumus (23 ES valstīs analogi)

• Platformas saturs tiek regulāri papildināts un īstenotas komunikācijas
aktivitātes, lai veicinātu platformas aktīvu izmantošanu un atpazīstamību

Atbalsta Eiropas Komisijas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and
Networks Executive Agency) CEF TELECOM Calls 2019, programma. 

Līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474

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


Latvijas digitālo prasmju partnerības platforma
• Platforma pieejama no 2022. gada janvāra 

• Apkopoti gan digitālo prasmju resursi, kas pieejami Latvijā un ko izstrādājuši 
partneri, gan ES un citu dalībvalstu resursi:

o IKT nozares asociācijas un uzņēmumi

oDigitālo inovāciju centri

o Izglītības iestādes un mācību centri

oBibliotēkas

oNevalstiskās organizācijas

oValsts un pašvaldību iestādes

oCiti interesenti, kas iesaistīti digitālo prasmju veicināšanā

• Partneru sadarbība, pieredzes apmaiņa un tīklošanās gan Latvijas, gan ES mērogā 



Platformas satura struktūra

INFORMĀCIJA PAR SVARĪGĀKO DIGITĀLO 

PRASMJU JOMĀ LATVIJĀ UN EIROPĀ 



MĀCĪBU IESPĒJAS

• Šobrīd aktuālas – var pieteikties

• Dažādas auditorijas

• Dažādi digitālo prasmju līmeņi

• Dažādi mācību veidi - kursi, lekcijas, tiešsaistes u.c. 

• Bezmaksas, līdzfinansētas vai maksas

• Var aprakstīt 1 konkrētu programmu vai mācību programmu grupu 

Saturs tiks aktualizēts (arhivēts) atbilstoši  mācību aktivitāšu beigu termiņam 



LABĀKĀS PRAKSES

o Projekti, kur sasniegti rezultāti 

o Pieredzes stāsti – darba devēji, iedzīvotāji, uzņēmēji u.c.

o Digitālo prasmju pasākumi, kas guvuši atsaucību un pozitīvu novērtējumu

• Mācību iespējas, nacionālās iniciatīvas un resursi  var būt arī labākās prakses!

Saturs netiek aktualizēts, izņemot, ja sasniegti jauni rezultāti

• Apraksta projektus, iniciatīvas, pieredzes stāstus, kur 

novērtēta ietekme uz konkrētu mērķa grupu 



RESURSI

• Materiālu formāts: video lekcijas, mācību grāmatas, 

rokasgrāmatas (PDF), metodikas, mājas lapas u.c.

• Var ietvert standartus vai mācību metodoloģijas, digitālo 

prasmju profilu aprakstus u.c.

Saturs tiek aktualizēts reizi pusgadā, vai pēc atbildīgas organizācijas pieprasījuma

• Dažādām auditorijām – gala lietotājiem, 

pasniedzējiem, darba devējiem

• Nav piesaistīti konkrētam laika periodam, var tikt 

ilgstoši izmantoti



Instrukcija pasākumu meklēšanai

MEKLĒŠANAS IESPĒJAS
• Atbilstoši 4 digitālo prasmju līmeņiem: 

o Pamata
o Vidējs
o Augsts
o Eksperta  

• Atbilstoši 4 digitālo prasmju auditorijām: 
o Digitālās prasmes visiem
o Digitālās prasmes darbam
o Digitālās prasmes izglītībā
o Digitālās prasmes IKT speciālistiem

• Un citi atlases kritēriji atbilstoši satura kategorijām

https://digitalanedela.lv/wp-content/uploads/2013/02/Instrukcija_pasakumu_meklesanai_13.03.2022.pdf


AKTUALITĀTES

• Sadaļā NOTIKUMI pārsvarā tiek publicēta

informācija par tiešsaistes pasākumiem

• Informāciju par klātienes pasākumiem publicējam

pie aktualitātēm kā ZIŅU

• Ja plānoti daudzi pasākumi, tad publicējam par

visiem vienu ZIŅU



Digitālo prasmju novērtēšanas un pilnveides iespējas

Pašnovērtējuma testu rezultātus var izmantot, lai mērķtiecīgāk izvēlētos apguvei

nepieciešamās digitālo prasmju pilnveides mācību programmas:

• MyDigiSkills pašnovērtēšanas tests

• Pārbaudiet savas digitālās prasmes! pašnovērtējuma rīks

• IKANOS pašnovērtējuma testi

• IT Fitness pašnovērtējuma tests

• Digital Skills Accelerator pašnovērtējuma rīks

• e-CF Explorer pašnovērtējuma rīks

No šī gada rudens tiek izlaists IKMĒNEŠA JAUNUMU IZDEVUMS

Jaunākā pieejama pieejama ŠEIT

https://r.host.bregards.com/mk/cl/f/NWjY-_qu4fdPLcDSfVgbExP69je3QbKICuN9XkhbPKtRR8vSMrEW7zQ_GiWopgoI3VXPacROAnGsVG11JDK93Pwy60YeGhZ-_CJyOICg_I7VozmfRXfYE592XYjJUKlOe4wy5xOw-1UbZAeJToEivF07KsAtRlcJKSEXPhcBZCNpVm14rXRlfqO1BUpGWH3WJjkGAPS_7d0orUsbCerPuGaxXil1HMgr_XmRN2LjEnp2QqhCFw
https://r.host.bregards.com/mk/cl/f/3rXNYeYLeYCvS7kM3YrgwabFj62ZURsLeJ488OlJm7xuVeRxClLRo1FwSrOIWwKEh5kswxptVPi447AEJxzfas2Bn-NyRTGPCnzvg-OflKs7GdMzhWcGP9PIrXtDk4Py9Bv7ji3vRpt-0irlEeTSB56tqMNogq2fxlLSVvNEdOqcA3lwNTst_tCnUTR6-lj_TPiZ6M8EqTGaf9ziHRQTjcfGMwlZOgOCgMZuLkMPKwMkAlDhg0tWim_0s2d6VETYcoRWGTaydW9M
https://r.host.bregards.com/mk/cl/f/pkeriAJ2scFaYh0OSo3a78ex0VXmuirzwOmuZxljlTWIQkv9_6l_ERqGN28s4xz5fEYmuvNhcGeffVgysBUWAHeBQ5yk7Lk8b6lJKQDdpnBD8cxnRr-XNgIIDQO6oCyhxJnymRQE9EMU20V_3aF1LXbniwB2SJLxrQPzHrOIro9tUqPvUOgQAPt7hSqy3ZAg8kAHFE3Ffo8LAIr_NM345AUgxjIG5etBTZd1cYqA
https://r.host.bregards.com/mk/cl/f/C5BhFKj7xmeHRxRLhELat1z9PYs-iShklEpMSlaTGsJ8vJ-6az90oVZIkNvfHF-A3MqX5xdUK6TwX8NDYvTmL3apgjaQBQDJMqkKO1pv6QoxBf9D3m68PtoervbiRWeKCYC8d1N4Y5kFeSSV4uAJPGPEgIMRJXeuTyIOjt8q6XIvGAyYhFmt2a5WIGoeZR-N8WOZZ1kSBuXurBPia0vma86KM_HNoSnroEOosCyuCBPl9g
https://r.host.bregards.com/mk/cl/f/FPNYC4S7Nnd6BeHzxxN86KAlDujcOAU4YAJ2d6_DUDVFR--0BP4JfB7EFD2erydqcetr-s8_3Bj7bFpP3FY-sH271wvPFo58mB0ndttKDFKWad-vjxRkP_YZY9l_guknOUsqTmnRg6tTMsSSAdH6QA5hLlHtWyQ3DbRx7RYSA6vbm6_pZSsNt9Yl-ryfWQ0btUIL9nfFSYABnMjwPsLv8cVUwlUeFWCtkUSptVFw3LQHMsqYbtz3BTaewonmhWg0-v-iClkcRjf26jjv-gA
https://r.host.bregards.com/mk/cl/f/oVui6DgMeWSasPCAVC3I1sMA-Or-4JLXYZp3qV8DhodwXQ9LZc0lH3A-YX3oSCOGy0MUb62hOOTG8EzZuNlTWMfZGNsLec8TKxzqI6PGUFsXfis519L8BAHdcsVqyTzZEZJBb82VPLXx9wC7pwl64_b7OI5CWbCcVRzAW6azWpvmYwdw7QeMi8XLbb_6YHrDpwuj80JCxrYmrHnX4UzEhqTJu0RL3vwzPmOdc7HrzEIeWEkSMQ
https://r.host.bregards.com/mk/mr/n5Bpzkxg3mAIb8YlKPtotE_9h_C4nbg-BL8Jk5yAiBgDmlTFnsKU-esaMKm3ZePw9inrWCrZ1VW7KmqcUvlKcbCuW60_pySfxSjcOAgd8MmRXdflubeENn0nkshDpqT8


Kā notiek informācijas apmaiņa ar Centrālo platformu? 
• Latvijas saturs Eiropas platformai

o Labākās prakses, resursi, ziņas, stratēģijas, notikumi angļu valodā u.c.

o Tiek izvēlēts saturs un tulkots ar eTranslation rīku, pēc tam rediģēts

o LIKTA un Partneri (ja tas ir Partnera saturs) apstiprina gala versiju

o LIKTA redaktors publicē saturu centrālā platformā 

• Eiropas platformas saturs eprasmes.lv mājas lapai

• Tiek izvēlēts Latvijai aktuāls saturs

• Tulkots ar eTranslation rīku

• LIKTA veic rediģēšanu un publicē saturu mājas lapā

Eiropas Digitālo prasmju un darbvietu platforma

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


Jauna satura pievienošana

www.eprasmes.lv/pievienot

Nosūtīt ziņu uz eprasmes@likta.lv

http://www.eprasmes.lv/pievienot
mailto:eprasmes@likta.lv


Šobrīd kopā ir vairāk kā 266 publikācijas, tai skaitā:

Platformā pieejamais saturs

Vairāk nekā 3800 

unikālie lietotāji gada laikā!

• Pasākumi – 81 

• Ziņas – 83 

• Organizācijas – 19

• Resursi  – 30

• Mācību iespējas – 22 

• Labākās prakses – 14

• Stratēģijas – 12

• U.c.

Vismaz 50% no pieejamā satura ir partneru sagatavota informācija



Praktiskā demonstrācija 

Iespēja dalīties sociālajos tīklos

http://www.eprasmes.lv/


Paldies!
eprasmes@likta.lv

www.eprasmes.lv

#Home4DigitalSkills

#eprasmes23
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