Aicinām pieteikties IKT karjeras dienai!
29. martā pirmo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras diena. Pasākuma
mērķis ir dot iespēju 9. līdz 12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju
noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos uzņēmumus
un organizācijas. Skolēniem būs iespējams gan sekot konkrētu speciālistu darbam, gan
semināros uzzināt vairāk informācijas par IKT karjeras iespējām.
Dalību pieteikuši Latvijā pazīstami uzņēmumi un organizācijas Baltijas Datoru akadēmija,
Datakom, DataPro grupa, DPA, LatInSoft, 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.
Informāciju par vakancēm lūdzam skatīt šeit.
Aicinām skolēnus pieteikties IKT karjeras dienu pasākumiem līdz 12. martam,
aizpildot pieteikuma anketu! Lūdzam nekavēties, jo vietu skaits ir ierobežots! Pieteikumi tiks
izskatīti konkursa kārtībā.
Vairāk informācijas:
LIKTA birojs
Tālrunis: 67311821
E-pasts: eprasmes@likta.lv
www.eprasmes.lv
Sekojiet mums:

#eprasmes12

Par e-prasmju nedēļu:
Eiropas e-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai
demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. Eprasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un
pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem 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 ”Data Pro Grupa”, A/S
"Datorzinību centrs“, SIA "Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs", SIA ”DPA”, 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 "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.esmaja.lv, www.piesledzieslatvija.lv

