Kurzemē „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros
datorprasmes apguvuši 730 seniori

Kurzemē sociālās atbildības projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros datorprasmes
apguvuši 730 seniori, kas ir 12% no kopējā „Pieslēdzies, Latvija!” šī gada apmācīto
skaita visā Latvijā. Kopumā projektā iesaistījās vairāk nekā 90 skolotāju, apmācot
sešus tūkstošus senioru visā Latvijas teritorijā.Kurzemē „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros
datorprasmes apguvuši 730 seniori Bezmaksas datorapmācības kursu Kurzemes
reģionā organizēja 15 skolas un apmācību punkti 9 novados - Alsungas vidusskola,
Kuldīgas pamatskola, Tumes vidusskola, Talsu 2.vidusskola, Liepājas mākslas
vidusskola, Liepājas centrālā sākumskola, Ventspils Digitālais centrs, Ventspils
1.pamatskola, Ventspils 6.vidusskola, Engures vidusskola, Skrundas vidusskola,
Dundagas vidusskola, Rojas vidusskola, Saldus Brīvā laika centrs, kā arī Nīcas
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs.
Pateicībā par ieguldīto laiku, darbu un entuziasmu senioru apmācībā, 5.novembrī
Ventspils 6.vidusskolas telpās notika „Pieslēdzies, Latvija!” Kurzemes noslēguma
pasākums. Atklāšanas uzrunā projekta pārstāvis, Lattelecom Reģionālā biznesa
attīstības daļas vadītājs Jānis Šilke atzina: „Pieslēdzies, Latvija!” ir Lattelecom sirds
projekts un patiesas cieņas izrādīšana tiem cilvēkiem, kuri sešdesmit, septiņdesmit un
pat deviņdesmit gadu vecumā ir gatavi pārvarēt digitālo plaisu un iemācīties ikdienā
lietot mūsdienu tehnoloģijas - apmaksājot rēķinus internetbankā, izlasīt jaunākās ziņas,

atrast noderīgu informāciju savam vaļaspriekam, vai arī sazināties ar saviem mīļajiem
ārzemēs”.
Savukārt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks uzsvēra
datorprasmju lomu informācijas sabiedrības laikmetā. „Prasme rīkoties ar datoru ir kā
otra valoda – ja cilvēks to neprot, viņš sevi apzog un savā ziņā izslēdz no sabiedrības,
informācijas aprites. Pašvaldība ik gadus veic iedzīvotāju aptauju – kā cilvēki iegūst
aktuālo informāciju. Un internets ieņem 2 vietu tūdaļ aiz vietējā laikraksta,” norādīja
Didzis Ošenieks. Ventspils jau vairākus gadus īsteno sabiedrības izglītošanas
aktivitātes, lai veicinātu mūsdienu sabiedrībai nepieciešamo prasmju apgūšanu.
Visi skolotāji, kas apmācījuši ap 70 senioru, par ieguldīto darbu saņēma portatīvos
datorus. Savukārt skolu direktoriem un projektā iesaistītajām pašvaldībām tika
pasniegti Lattelecom pateicības raksti. Godināto skolotāju vidū bija:
Vita Cīrule (Alsungas vidusskola);
Inita Osmanova (Kuldīgas pamatskola);
Anita Kokaine (Tumes vidusskola);
Liene Katlapa (Talsu 2.vidusskola);
Inga Pētersone (Liepājas mākslas vidusskola);
Svetlana Meža (Liepājas centrālā sākumskola);
Ilze Grinfogele (Ventspils digitālais centrs);
Guna Grīnvalde (Ventspils 1.pamatskola);
Arta Steinberga (Engures vidusskola);
Inguna Berga (Skrundas vidusskola).
Lattelecom projekts „Pieslēdzies, Latvija!” tiek īstenota kopš 2008.gada. No 2011.gada
projekta fokuss tika virzīts uz senioru datorprasmju celšanu, apmācot 1500 seniorus
visā Latvijas teritorijā. Savukārt šogad plānots četras reizes lielāks apmācīto senioru
skaits. Sasniegtais rezultāts apliecina, ka Lattelecom izveidotā apmācību sistēma ir ļoti
pieprasīta gan senioru izglītošanai un prasmju attīstīšanai, gan arī pirmspensijas un
pensijas vecuma cilvēku socializēšanai. Tāpēc nākamo sešu gadu laikā līdz Latvijas
Republikas simtajai gadadienai Lattelecom plāno apmācīt līdz 30 tūkstošiem senioru.
Bezmaksas datorapmācības tiek piedāvātas cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Mācības
no maija līdz novembrim noritēja skolu datorklasēs līdz 14 dalībniekiem grupā un ilga
trīs dienas, apmācībām veltot četras mācību stundas ik dienu. Senioriem tika
nodrošinātas bezmaksas mācību grāmatas, kā arī turpmākai zināšanu apguvei
ikvienam ir pieejama datorskola „Mācies pats!” interneta vietnē
www.piesledzieslatvija.lv.
Lattelecom sociālās atbildības iniciatīva norisinās ar Labklājības ministrijas, kā arī
Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Projekts „Pieslēdzies, Latvija!” ir ieguvis
„Zviedrijas Biznesa gada balvu 2012” kategorijā „Korporatīvās sociālās atbildības
iniciatīva” un iekļauts Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei

iniciatīvās. Papildus informācija:
Līga Bite
Lattelecom Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu vadītāja
Tālruņi: 67055740, 29109944
liga.bite@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv
www.piesledzieslatvija.lv

