Kopsavilkums par E-prasmju nedēļas 2012 norisi
LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no 2012. gada 26. līdz
30.martam rīkoja Latvijā trešo E-prasmju nedēļu (saistībā ar European E-skills week 2012 un European
European Get Online week 2012) ar mērķi ieinteresēt jauniešus izvēlēties IKT karjeru, plašāku sabiedrību
apgūt un izmantot e-prasmes, kā arī informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas evidē. Nedēļas laikā notika informatīvi semināri, diskusijas un pasākumi IKT uzņēmumos, pašvaldībās,
skolās un bibliotēkās, demonstrējot elektronisko prasmju nozīmi izglītības ieguvē, karjeras attīstībā un
nodarbinātībā, kā arī ikdienā – uzlabojot dzīves kvalitāti digitālajā laikmetā.
Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar IKT specialitātēm,
kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.
Latvija šogad ir aktīvākā E-prasmju nedēļas dalībvalsts Eiropā. Kopumā Latvijā E-prasmju nedēļas
pasākumos piedalījās vairāk nekā 36 tūkstoši dalībnieku, tika iesaistīti vairāk nekā 200 partneri –
ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas, 890 dažādi pasākumi norisinājās visos
Latvijas novados, kā ari bija iespēja pieslēgties interneta tiešraidēm 26. martā, 27. martā un 28. martā.
Galvenās E-prasmju nedēļas aktivitātes:


E-prasmju nedēļas centrālos pasākumus visā Latvijā varēja noskatīties tiešraidēs, ko
nodrošināja Lattelecom - portālos www.piesledzieslatvija.lv un www.esmaja.lv. Galvenie
Nedēļas pasākumi, kas tika translēti interaktīvajās tiešraidēs:
o Atklāšanas pasākums „IKT politikas veidotāju diskusija ar sociālajiem partneriem” 26.
martā
o Seminārs - diskusija skolu auditorijai „IKT rīki izglītībā” – 26. martā
o Seminārs „E-iespējas uzņēmējiem” 27. martā
o Konference „E-iespējas iedzīvotājiem” 28. martā



Pirmo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notika IKT karjeras diena. Pasākuma mērķis bija
iepazīstināt 9. līdz 12. klašu skolēnus ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un organizācijas.
Vairāk nekā 230 skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar IKT saistītām profesijām un
apmeklēt seminārus. IKT karjeras dienas pasākumus apmeklēja skolēni un skolotāji no
Daugavpils, Jaunpiebalgas, Jelgavas, Rīgas, Kandavas, Kuldīgas, Slampes, Mālpils, Ozolniekiem,
Priekuļiem, Talsiem, Ventspils un Zaļeniekiem.

IKT karjeras dienas dalībniekus bija gatavi uzņemt 16 Latvijā pazīstami uzņēmumi un organizācijas Baltijas Datoru akadēmija, Datakom, DataPro grupa, DPA, FMS, LatInSoft, Lattelecom Technology,
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Mobilais
telefons, Microsoft Latvia, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
(RISEBA), RIX Technologies, Sabiedrība Tilde, Swedbank un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
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Ikvienam bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes IKT drošības jautājumos,
piedaloties e-GUARDIAN barometra testā . IKT drošības prasmju barometru Eiropas Komisijas
mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči inovāciju pārneses projekta e-GUARDIAN ietvaros
ir izstrādājusi LIKTA. 35 jautājumu tests ir sadalīts 3 daļās: privātums un datu aizsardzības
zināšanas, internets un e-pasta prasmes, sociālo tīklu izmantošana. Barometrs paredzēts
skolotāju, vecāku, bibliotekāru un skolēnu auditorijām . E-prasmju nedēļas 2012 laikā testā
piedalījās 3474 dalībnieki, uzrādot labas zināšanas: vidējais pareizo atbilžu procents bija 65 % .



Baltijas Datoru akadēmija kopā ar Lattelecom piedāvāja zināšanu novērtēšanas testu
„Tiešsaistes tests „E-pakalpojumi”, ar kā palīdzību varēja noskaidrot zināšanu līmeni par
virtuālajiem pakalpojumiem Latvijā. Šo iespēju izmantoja 1423 dalībnieki.



LIKTA piedāvāja jauniešiem novērtēt savu gatavību darba tirgum, novērtējot jaunu tiešsaistes
rīku "Skillage – Vai Tu esi gatavs darbam?". Šis rīks palīdzēja saprast, kādas tehnoloģiju prasmes
ir nepieciešams apgūt, lai veiktos darba tirgū. Skillage testu ir izstrādājusi Telecentre Europe
asociācija, E-prasmju nedēļas laikā savas zināšanas pārbaudīja jaunieši daudzās Eiropas valstīs.
Latvijā testu veica 420 dalībnieki.



E-prasmju nedēļas testā LETONIKA.LV "Pārbaudi savu prasmi meklēt informāciju un iepazīsti
Latvijas Takas!" iesaistījušies 3700 dalībnieki.



Noslēdzoties projektu konkursa „Latvijas kultūrvides Takas” pirmajai kārtai, tika aktīvi balsots
par labāko Taku, jau ir nobalsojuši vairāk nekā 12 000.



E-prasmju nedēļas ietvaros Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
CERT.LV piedāvāja katram Latvijas iedzīvotājam saņemt valsts apmaksātu datorpārbaudi pie
Datorologa. Kāda uzņēmēja datorā tika atrasti 110 dažādas bīstamības pakāpes vīrusi!



Net-Safe Latvia drošāka interneta centrs aicināja skolēnus uz sadarbību ar skolotājiem, parādot
veidus kā interesanti izmantot dažādus rīkus un mudinātu skolotājus modernās tehnoloģijas
iekļaut ikvienā mācību priekšmetā, ne tikai informātikā. Net-Safe Latvia drošāka interneta centrs
piedāvāja virkni materiālu par drošību internetā, kas palīdz kļūt par gudriem un atbildīgiem
interneta lietotājiem un nodot šīs zināšanas arī citiem.



Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Lauku atbalsta
dienestu (LAD), Lursoft, Valsts ieņēmumu dienestu, LR Uzņēmumu reģistru, Lattelecom,
Microsoft Latvia, Tilde tika organizēti speciāli semināri un apmācības uzņēmējiem;



Skolās norisinājās dažādi izglītojoši pasākumi skolēniem un viņu vecākiem;



Galvenās aktivitātes datoriesācējiem bija: Pirmais klikšķis, Nāc un sāc!, Juniors senioram, Ar
peles klikšķi – pasaulē!, Arī Tu to vari: pirmie soļi e-pasaulē, E-pasta izveide , Laiks senioriem u.c.



V/A „Kultūras Informācijas sistēmas” un bibliotēku tīkls visos Latvijas novados aktīvi iesaistījās
iedzīvotāju informēšanā par E-prasmju nedēļas norisi;



Visu E-prasmju nedēļas pasākumu sarakstu iespējams apskatīt šeit.
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Get Online Week dalībnieku reģistrācijas aptaujā piedalījās 17246 cilvēki.

Dalībnieku sadalījums pēc dzimuma:
Sievietes

59%

Vīrieši

41%

Dalībnieku sadalījums pēc vecuma:
Līdz 16

33%

16-18

21%

19-24

7%

25-40

13%

41-54

14%

55-64

8%

Virs 65

5%

Dalībnieku sadalījums pēc nodarbošanās:
Skolēni/studenti
Nodarbināts
Bezdarbnieks
Pensionēts

58%
29%
6%
6%

Kopumā no visiem reģistrētajiem E-prasmju nedēļas dalībniekiem, internetu iepriekš lietojuši 92%
dalībnieku, savukārt 8 % internetu lietoja pirmoreiz. Lielākā daļa jeb 64% piedalījās E-prasmju nedēļā no
publiskiem pasākumiem (skolas, bibliotēkas, mācību centri u.c.), 18% no mājām, 16% no darba vietām.
Jāatzīmē, ka Latvija bija visaktīvākā Eiropas e-prasmju nedēļas (European Get Online week 2012)
dalībvalsts, nākamās aktivitātes ziņā bija Rumānija un Lietuva.

E-parsmju nedēļas informācija un materiāli pieejami www.eprasmes.lv
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Par E-prasmju nedēļu:
Eiropas E-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu eprasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir
ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par epakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.

Par E-prasmju nedēļas partneriem:
Koordinatori Latvijā:

Galvenie partneri:
Nacionālie partneri:
 LR Ārlietu ministrija;
 LR Ekonomikas ministrija;
 LR Izglītības un zinātnes ministrija;
 LR Labklājības ministrija;
 LR Uzņēmumu reģistrs
 IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT.LV);
 Lauku atbalsta dienests (LAD);
 Nacionālais veselības dienests;
 Nodarbinātības valsts aģentūra;
 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija;
 v/a Kultūras un informācijas sistēmas;
 v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
 v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
 VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs;
 Valsts Ieņēmumu dienests;
 Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra;
 Valsts reģionālā attīstības aģentūra;
 Veselības inspekcija;
 Valsts zemes dienests.
Nozaru partneri: SIA "Baltijas Datoru akadēmija", SIA ”Datakom”, SIA ”DataPro Grupa”, A/S "Datorzinību
centrs“, SIA "Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs", SIA ”DPA”, SIA ”FMS”, SIA ”LatInSoft”, Latvijas
Interneta asociācija, SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”, Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte, SIA
”Lursoft”, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, A/S "RIX Technologies“, Rīgas Starptautiskā
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), A/S "SEB banka“, A/S "Swedbank“, SIA
"Tilde”, Transporta un sakaru institūts, Uzdevumi.lv, www.labiedarbi.lv, www.solipasolim.lv
Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar
reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļās Digitālajā kartē.
Informatīvie partneri: www.piesledzieslatvija.lv, www.esmaja.lv, www.likeIT.lv, www.1188.lv

