PROJEKTS
E-prasmju nedēļa 2016 Latvijā
7.-11. marts

Partnerības nolikums
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2016. gadā no 7. līdz
11. martam rīko E-prasmju nedēļu Latvijā (Get online week). E-prasmju nedēļa Latvijā
tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 un European Get Online week
2016 ietvaros.
Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas
mēroga platformu e-prasmju attīstības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā,
publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa eprasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar
digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT
nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas
un nacionālā mērogā. Kampaņu koordinē EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības
ģenerāldirektorāts (DG GROWTH) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un
tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT).
2016. gada E-prasmju nedēļa paredz 2 galvenās tēmas :
IKT prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
IKT drošība un datu aizsardzība
E-prasmju nedēļas 2016 galvenie pasākumi:
Augsta līmeņa politikas un nozares pārstāvju atklāšanas pasākums;
Aktivitātes skolēniem un jauniešiem;
Apmācību un informēšanas aktivitātes skolotājiem;
Digitālā diena uzņēmējiem;
Tiešsaistes testi un konkursi;
Reģionālie semināri visā Latvijā;
Citas aktivitātes.
E-prasmju nedēļa Latvijā notiek jau septīto gadu. 2015. gadā Latvija atkal ir bijusi
viena no aktīvākajām nedēļas dalībniecēm starp visām kampaņas dalībvalstīm
Eiropas Savienībā (ES). 2015. gadā E-prasmju nedēļā piedalījās vairāk nekā 23
tūkstoši dalībnieku, kopumā norisinājās vairāk kā 745 dažādi pasākumi, kā arī bija
iespēja sekot pasākumiem interneta tiešraidēs.
E-prasmju nedēļas organizatori Eiropā:
Eiropas kampaņu e-Skills for Jobs 2016 ES mērogā īsteno IKT Eiropas asociācija Digital
Europe un European Schoolnet, sadarbībā ar citām Eiropas līmeņa organizācijām un
NVO: Telecentre Europe, Junior achievement Europe, European CIO network un
citām.
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Nacionālie koordinatori Latvijā:
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (Organizators);
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
E-prasmju nedēļas 2016 Latvijā organizēšanā tiek aicināti iesaistīties partneri, lai
sniegtu saturisko un finansiālo ieguldījumu pasākuma veidošanā.
Partneris saņem sekojošas iespējas:
o Partnera pieminēšana ar E-prasmju nedēļas Latvijā 2016 (turpmāk −
Pasākums) saistītajos, Organizatora veidotajos materiālos,
publikācijās, preses informācijā ar statusu „Partneris”:
 Pasākuma materiālos tiek ievietots Partnera logotips,
 Partnera nosaukums tiek minēts Pasākuma preses informācijā,
tam ir iespēja iekļaut savu komentāru preses informācijā,
saskaņojot to ar Organizatoru,
 anotācija par Partneri (500 zīmes) un Web saite tiek publicēti
Pasākuma Web lapā;
o Partnerim tiek piedāvāta iespēja Pasākuma laikā izplatīt savus
reklāmas materiālus, uzstādīt savu reklāmas stendu vai karogu
(uzstādīšanu nodrošina Partneris) Pasākuma galvenajās norises vietās,
saskaņojot to ar Organizatoru;
o Partnerim tiek nodrošināta iespēja piedalīties Pasākuma rīcības
komitejas darbā un nodrošināta iespēja deleģēt 1 (vienu) pārstāvi
uzstāties Pasākuma atklāšanas pasākumā;
o Partnerim tiek nodrošināta iespēja izvirzīt 1 (vienu) E-prasmju
vēstnieku (galvenie uzdevumi − dalība ES un Latvijas pasākumos,
informatīvās kampaņas popularizēšana, jauniešu motivēšana
izvēlēties IKT karjeru, intervijas par tematiku masu medijiem,
uzstāšanās video tiešraidēs, līdzdalība augsta līmeņa politiķu, nozares
pārstāvju diskusijā);
o Partnerim tiek piedāvāta iespēja piedalīties Eiropas kampaņas e-Skills
for Jobs 2016 ES augsta līmeņa pasākumos; Partnerim jāsedz ar dalību
saistītās ceļojuma un uzturēšanās izmaksas;
o Partnerim ir tiesības Pasākuma ietvaros rīkot demonstrācijas vai cita
veida pasākumus, kas atbilst Pasākuma tematikai un mērķa
auditorijai, apmaksājot to tehniskos izdevumus.
Summa: EUR 5000 (neieskaitot PVN).
Partneri var pieteikties, nosūtot pieteikumu uz e-pastu office@likta.lv ne vēlāk kā līdz
2016. gada 15.janvārim . Pieteikumi tiks izskatīti pieteikšanās secībā.

