Pielikums Nr.1
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
2014.gada __.februārī
rīkojumam Nr.__
Zināšanu testa ”Es - elektroniskajā vidē” nolikums
ZINĀŠANU TESTA MĒRĶIS
No šā gada 24. līdz 28.martam visā Latvijā norisināsies „E-prasmju nedēļa 2014” (turpmāk - e-prasmju
nedēļa), un tās mērķis ir sekmēt iedzīvotāju zināšanas un prasmes izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās
iespējas ikdienā. E-prasmju nedēļa tiek rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tās uzdevums cita starpā
ir popularizēt sabiedrībā e-prasmju apgūšanu un lietošanas iespējas, kā arī valsts un pašvaldību sniegto
pakalpojumu saņemšanu elektroniski (turpmāk e-pakalpojumi) un to ērtāku izmantošanu.
Zināšanu testa mērķis ir paplašināt skolēnu zināšanas un izpratni par valsts un pašvaldību piedāvātajiem
e-pakalpojumiem un to pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts un pašvaldību
iestādēm. Ar testa palīdzību rosinām skolēnus iepazīt, kādus e-pakalpojumus pašlaik valsts un pašvaldības
piedāvā, par sociālo tīklu ētisku lietošanu un savu datu drošību.
KONKURSA RĪKOTĀJS
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).
KONKURSA DALĪBNIEKI
Vispārējās izglītības skolas 8. līdz 12.klašu skolēni un profesionālās vidējās izglītības programmas skolēni.
KONKURSA NOSACĪJUMI
 tests pieejams VARAM mājas lapā kā hipersaite;
 testā ir 12 jautājumi;
 dalībnieks norāda savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, vecums, klase vai kurss, novads vai pilsēta,
skolas nosaukums, e-pasta adrese).
 Pēc dalībnieka aizpildītā testa tiek parādītas pareizās atbildes un sniegta papildus informācija.
DARBA NOFORMĒJUMS
Dalībnieks piedalās konkursā, ja ir sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem un norādīta precīza
kontaktinformācija.
LAIKS UN VIETA
Tests tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv būs aktīvs no 2014.gada 10.marta līdz 2014.gada 30.martam
(ieskaitot).
TESTA BALVAS IEGUVĒJU NOTEIKŠANA
No aizpildītiem testa pieteikumiem, ar datora programmas palīdzību pēc nejaušības principa, tiks izlozēti 10
pareizo atbilžu sniedzēji. Izloze norisināsies 2014.gada 8.aprīlī.
PAZIŅOŠANA PAR REZULTĀTIEM
Vienas nedēļas laikā 10 izlozētie dalībnieki tiks paziņoti, ievietojot informāciju VARAM tīmekļa vietnē
www.varam.gov.lv un par pārsteiguma balvu saņemšanu VARAM sazināsies personīgi, izmantojot testā
norādīto kontaktinformāciju.
APBALVOŠANA
VARAM apņemas pārsteiguma balvas nogādāt līdz balvas ieguvējiem.
Valsts sekretāra vietnieks
Diāna Tiltiņa
Tālr. 66016551,
e-pasts: diana.tiltina@varam.gov.lv
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