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Digitālās nedēļas jaunumi Nr.2  

2019.gada 20.martā 

Sekojiet mums:    
www.eprasmes.lv  

Latvija gatava Digitālajai nedēļai! 

 

Latvija ir gatava, lai atklātu Digitālo nedēļu 2019, kas norisināsies no 25. līdz 29. martam. Digitālā nedēļa Latvijā 
tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros. 

Digitālās nedēļas aktivitātēs Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 100 partneri: IKT nozares uzņēmumi, ministrijas, 
pašvaldības, skolas, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. Kopā plānoti vairāk nekā 500 pasākumi 74 
novados un pilsētās visā Latvijā. 

  

Vairāk kā 490 dažādu pasākumu – izvēlies savējo! 

Lai piedalītos Digitālās nedēļas aktivitātēs un 
pasākumos, aicinām iepazīties ar Digitālās 
nedēļas pasākumu  kalendāru. Pasākumus 
varat meklēt pēc to norises datuma, vietas 
(kartē) vai mērķauditorijas.  

Ja vēlaties piedalīties Digitālās nedēļas 
pasākumos, bet nav īsti skaidrs kas notiks jūsu 
novadā, atrodiet savu novada 
koordinatoru Digitālajā kartē veicot peles 
klikšķi uz novada nosaukuma. Piezvaniet 
novada koordinatoram un uzziniet par sev 
tīkamajiem pasākumiem, to norises laiku un 
vietu!  

http://www.eprasmes.lv/
https://alldigitalweek.eu/
http://eprasmes.lv/pasakumu-kalendars/
http://eprasmes.lv/pasakumu-kalendars/
http://www.ebaltics.lv/alldigitalweek2019lv/
https://twitter.com/LIKTA_LV
https://twitter.com/LIKTA_LV


Digitālās nedēļas tiešraides  
 
No 25. līdz 29.martam sekosim līdzi Digitālās nedēļas aktvitātēm Interneta tiešraidēs. Visas tiešraides varēs 
skatīties nedēļas mājas lapā www.eprasmes.lv sadaļā tiešraides. 

 
2019. gada 25. marts 
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra 
 
12:00 – 13:50 Digitālās nedēļas 2019 atklāšana “Viedā Latvija – sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā 
transformācija” 
 
15:00 – 16:00 Seminārs “Gudrie dati” 
 

2019. gada 26. marts 
Pārraide no Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
 
13:00 – 14:30 “Dari digitāli”. Interaktīvs pasākums jauniešiem “Netērē papīru. Dari digitāli!” 
 

2019. gada 27. marts 
Pārraide no Latvijas Universitātes Zinātņu mājas 
 
10:00 – 15:30 Latvijas IKT profesionālu dienas konference. Lēdijas Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvu 
pasniegšana 
 

2019. gada 28. marts 
Pārraide no Zaķusalas Televīzijas torņa  
 
11:00-13:00 e-Identitātes diena 
 
20:00-21:30 Kibernakts 2019 
 
 

Piedalies Digitālās nedēļas testos, konkursos un aptaujās! 

 

E-pakalpojumu un e-paraksta izmantošana uzņēmējdarbībā 

Aicinām ikvienu Digitālās nedēļas ietvaros, izmantojot tiešsaistes rīku, 
novērtēt savas zināšanas par e-paraksta izmantošanu un e-pakalpojumu 
pielietošanu ikdienas dzīves situācijās. Portāls Latvija.lv ir e-pakalpojumu 
platforma, kas ļauj iedzīvotājiem ātri un ērti pieteikt un saņemt dažādus 
valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, piemēram, iesniegt iesniegumus valsts 
iestādēm, kā arī aplūkot sev nepieciešamos datus, kas pieejami valsts 
informācijas sistēmās.  
Tests ir izstrādāts sadarbībā ar LIKTA “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju 
attīstībai Latvijā” projekta (Nr. 1.2.2.3/16/I/002) ietvaros. 
10 labākie  testā saņems noderīgas balvas no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas. 
 
Sākt testu. 

http://www.eprasmes.lv/
http://eprasmes.lv/tiesraides/
http://www.quiz-maker.com/QHO1FIM


 

Pathways For Employ digitālās kompetences novērtēšanas testi 
 

Attīstoties tehnoloģijām, arvien biežāk ir iespēja izvēlēties strādāt attālināti. Vai 
esi domājis par to, cik kompetenti un droši jūties interneta vidē? Vai vēlies 
novērtēt savu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni kā mūsdienīgs uzņēmējs 
vai darbinieks, kurš vēlētos savus pienākumus veikt, neesot noteiktā darba vietā? 
LIKTA  un  Data Media Group  aicina izveidot savu digitālo profilu platformā 
“PATHWAYS FOR EMPLOY” un novērtēt digitālās kompetences galvenos 
elementus diviem profiliem: Uzņēmējs un Virtuālais biroja darbinieks.  
Augstāko rezultātu ieguvēji katrā kompetenču jomā saņems balvas!  
 

Izveido digitālo profilu un pārbaudi sevi! 

 
IKT konkurss jauniešiem “Digitālās prasmes nākotnes darbam 2019” 

 
LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia un Latvijas IT klasteri izsludina konkursu 
Latvijas skolēniem „Digitālās prasmes nākotnes darbam”.  
Konkursā tiek aicināti piedalīties Latvijas pamatskolu un vidusskolu skolēni 
vecumā no 12 līdz 19 gadiem, iesniedzot savus redzējumus par digitālajām 
nākotnes profesijām. Skolēniem tiek piedāvāti 10 dažādi iespējamie karjeras 
attīstības virzieni, no kuriem tiem jāizvēlas sev atbilstošākais un jāizstrādā īss 
profesijas apraksts, jāizveido un jāiesniedz digitālā formātā izstrādāts 
redzējums par šīs profesijas pienākumiem, nepieciešamajām īpašībām un prasmēm, kā arī ikdienas darbu (darbus 
var iesniegt uzfilmējot video, izveidojot infografiku, izstrādājot attēlu kolāžu, animāciju, mājas lapu vai izmantojot 
kādu citu no digitālajiem rīkiem). 
Konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 15.maijam. Sīkāku informāciju par konkursu, kā arī iepazīties ar konkursa 
nolikumu un atrast pieteikuma anketu jūs varat mājas lapā:  http://eprasmes.lv/ikt-konkurss-
jauniesiemdigitalas-prasmes-nakotnes-darbam-2019/ 
Projektu īsteno LIKTA sadarbība ar Microsoft Latvia un IT klasteri (projekts „Informācijas tehnoloģiju nozares 
konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” Nr. 3.2.1.1/16/A/004). 
 
Konkursam var pieteikties šeit. 
 

 
Aptauja darba devējiem par darbaspēka digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību  
 

“Eiropas Digitālās nedēļas”  ietvaros, LIKTA aicina darba devējus piedalīties 
tiešsaistes aptaujā par digitālo  tehnoloģiju izmantošanu un darbaspēka digitālo 
prasmju pilnveides nepieciešamību.  
Aptauja tiek veikta projekta Women4IT (proj. Nr. 2017-1-094) ietvaros un tās 
mērķis ir noskaidrot, kādas digitālās tehnoloģijas darba devēji izmanto pašlaik, 
kādas plāno ieviest tuvākajā laikā un kādu profesiju pārstāvji, un ar kādām 
digitālajām prasmēm ir nepieciešami? 
 
Aizpildi aptaujas anketu šeit!  
 
Vairāk informācijas par projektu: https://likta.lv/women4it/  
 

 

http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
http://eprasmes.lv/ikt-konkurss-jauniesiemdigitalas-prasmes-nakotnes-darbam-2019/
http://eprasmes.lv/ikt-konkurss-jauniesiemdigitalas-prasmes-nakotnes-darbam-2019/
http://3.2.1.1/16/A/004
https://ej.uz/konkurss2019
https://ej.uz/W4IT_APTAUJA
https://likta.lv/women4it/


Dalieties savās aktivitātēs! 
 

Aicinām informāciju par aktivitātēm Digitālās nedēļas ietvaros –  interesantas fotogrāfijas, aprakstus, video - 
sūtīt uz e-pastu eprasmes@likta.lv. Ja informāciju publicējiet savās mājas lapās, sociālajos tīklos, lietojiet 
tēmturus  #eprasmes19 un #alldigitalweek. 

 
 

Aicinām aktīvi iesniegt pasākumu atskaites! 

Latvija līdz šim ir bijusi viena no aktīvākajām Eiropas Digitālās nedēļas dalībvalstīm. Lai arī 2019. gadā Latvija 
būtu visaktīvākā, aicinām katru, kas organizē digitālās nedēļas aktivitātes, iesniegt pasākumu atskaites!  

Dalībnieku skaits Latvijas Digitālajā nedēļā 2019 tiks noteikts pēc Jūsu iesniegtajām atskaitēm!!!  

Pasākumu atskaites jāiesniedz Eiropas portālā - https://alldigitalweek.eu/events/. Lai pasākumu atskaites 
iesniegšana būtu veiksmīga, lūdzu lietojiet pārlūkprogrammas Microsoft Internet Explorer vai Google Chrome.  

 Lai pievienotu informāciju par Jūsu Digitālās nedēļas pasākumiem, sākotnēji nepieciešama reģistrēšanās 
portālā. Portālā iekļūsiet pierakstoties ar savu e-pastu un paroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai pievienotu informāciju par jūsu Digitālās nedēļas pasākumu, jāiet uz sadaļu Events un jāklikšķina uz Add 
Event.  Šeit var izvēlēties valodu – latviešu.  Ievadot informāciju par pasākumu, ir iespēja pievienot fotogrāfijas.  
Pasākuma statuss jāizvēlas “pabeigts“. Lai pasākumu atskaiti pabeigtu – jānospiež poga Submit.  

 

 

Iesniedzot pasākuma atskaiti, e-pastā saņemsiet sertifikātu, ka esat All Digital Week pasākumu organizators.  

Pasākumu informāciju ir iespējams arī koriģēt. Visus pasākumus varēs redzēt kartē, meklējot pēc valsts.  

Ja ir neskaidri jautājumi par pasākumu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu, lūgums rakstīt eprasmes@likta.lv. 

mailto:eprasmes@likta.lv
https://alldigitalweek.eu/events/
https://alldigitalweek.eu/events/
mailto:eprasmes@likta.lv


Par Digitālās nedēļas partneriem: 

Nacionālie koordinatori Latvijā: 

 

 

 

Galvenie partneri: 

     

 

       

 
Informatīvais partneris: 

 
 
Tiešraides nodrošina: 

 Partneri: 

 Biedrība “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija”; 

 Būvniecības valsts kontroles birojs; 

 Centrālā statistikas pārvalde; 

 CERT.LV; 

 eTwinning; 

 Finanšu nozares asociācija; 

 If P&C Insurance AS Latvijas filiāle; 

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 

 Latvijas Pašvaldību savienība; 

 Lauksaimniecības datu centrs; 

 Lauku atbalsta dienests; 

 LR Ekonomikas ministrija; 

 LR Uzņēmumu reģistrs; 

 Nacionālais veselības dienests; 

 Nodarbinātības valsts aģentūra; 

 Patentu valde; 

 PIKC Ventspils Tehnikums; 

 Projekts “Digital Competence Development System”; 

 Projekts “DIGINNO”; 



 Projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”; 

 Projekts “WOMEN4IT”; 

 SEB Banka; 

 SIA Baltijas Datoru Akadēmija; 

 SIA Data Media Group; 

 SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta; 

 SIA RealWeb Latvia; 

 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija; 

 Uzvediba.lv; 

 Valsts ieņēmumu dienests; 

 Valsts darba inspekcija; 

 Valsts kanceleja; 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra; 

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. 

 
Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar reģionālajiem 
partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļas Digitālajā kartē.  
 
 
Digitālās nedēļas 2019.gada 25.marta atklāšanas pasākums “Viedā Latvija – sabiedrības, valsts un uzņēmumu digitālā transformācija” un 

26.marta pasākums “Netērē papīru. Dari digitāli!” ir saņēmis Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001 
"Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" finansējumu 

http://www.ebaltics.lv/alldigitalweek2019lv/

