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Įvadas

Ši ataskaita apie skaitmeninimą ir gyventojų skaitmeninį raštingumą Latvijoje yra vienas iš
Erasmus+ finansuojamo projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (MSAE)
intelektinių rezultatų. Projektas vykdomas 2020–2022 m.
Vietos valdžia, kaip artimiausia vietos gyventojams institucija, glaudžiai bendradarbiauja su
vietos suaugusiųjų švietimo teikėjais. Tai lemia ypatingą vietos valdžios vaidmenį suaugusiųjų
švietime.

Projekto tikslas – didinti savivaldybių paramą suaugusiųjų švietimui, skatinant gausesnį
suaugusiųjų dalyvavimą švietime.
Šioje ataskaitoje pateikiama duomenų apie skaitmeninimą ir Latvijos gyventojų skaitmeninę
kompetenciją. Panašias ataskaitas rengia visi projekto partneriai ir tai leidžia palyginti
situaciją Latvijoje, Estijoje Lietuvoje ir Italijoje.
Pirmajame ataskaitos skyriuje pagrindžiama skaitmeninių įgūdžių svarba, analizuojama
skaitmeninimo situacija Latvijoje ir partnerių šalyse Europos kontekste, aprašomas Latvijos
savivaldybių bendravimas su gyventojais virtualioje aplinkoje, klientų aptarnavimo centrų
veikla, skaitmeninių technologijų naudojimas įmonėse, atkreipiamas dėmesys į Latvijos
skaitmeninės transformacijos gaires 2021–2027 m. ir numatomas veiksmų kryptis.
Antrame skyriuje analizuojami Aucės ir Jēkabpilio apskričių gyventojų skaitmeniniai įgūdžiai
ir gyventojų nuomonė apie savo savivaldybių interneto svetaines.
Santrauką ir išvadas rasite ataskaitos pabaigoje.

Skaitmeninimas ir gyventojų skaitmeninis raštingumas Latvijoje
Skaitmeninių įgūdžių svarba
Šiuolaikinė darbo rinka skaitmenizuojama, tobulėja technologijos, todėl darbuotojams reikia
turėti įvairiapusių kompetencijų, lankstumo, įgūdžių ir gebėjimų dirbti nuolat kintančioje
aplinkoje. Taigi, norint, kad gyventojai sėkmingai prisitaikytų prie šių pokyčių ir galėtų
konkuruoti darbo rinkoje, būtina nuolat, visą gyvenimą, tobulinti savo žinias ir įgūdžius,
dalyvaujant įvairiose edukacinėse veiklose.
Skaitmeniniai įgūdžiai dabar yra labai paklausūs visose ūkio šakose, todėl efektyvesnis jų
panaudojimas padeda daug sparčiau ir lengviau atlikti kasdienes užduotis. Skaitmeninės
kompetencijos reikalingos ir kasdieniame gyvenime: bendraujant socialiniuose tinkluose,
naudojantis valstybės ir savivaldybių paslaugomis ir pan. Ne mažiau svarbūs yra gyventojų
kritinio mąstymo ir skaitmeninės aplinkos saugumo žinios ir įgūdžiai.

Naujų žinių galima įgyti ir saugiai bei atsakingai naudojantis informacinėmis ir komunikacijos
technologijomis.

Skaitmeniniai įgūdžiai – tai kompleksiniai įgūdžiai, nuo kurių priklauso asmens gebėjimas
mokytis, konkuruoti darbo rinkoje ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
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Skaitmeninė kompetencija yra viena iš pagrindinių ES Tarybos rekomenduojamų mokymosi
visą gyvenimą kompetencijų. Savo ruožtu EK dokumente „Digital Competence Framework for
Citizens“ (DigComp)1 yra nustatytos penkios gyventojams reikalingos skaitmeninės
kompetencijos sritys:

- gebėjimas naudotis informacija ir duomenimis;
- bendravimas ir bendradarbiavimas;
- skaitmeninio turinio kūrimas;
- saugumas internete;
- problemų sprendimas ir kritinis mąstymas.

Latvijos Ekonomikos ministerijos vidutinė ir ilgalaikė darbo rinkos prognozė2 yra viena iš
galimybių numatyti būsimus darbo rinkos iššūkius. Prognozėje pripažįstama, kad darbo rinką
vis labiau paveiks ekonomikos skaitmenizavimo tendencijos ir darbo vietų automatizavimas.
Siekiant mažinti darbo rinkos spragas, minima suaugusiųjų švietimo plėtra šiomis kryptimis:
• Gebėjimų fondo steigimas - bandomojo projekto forma svarstyti galimybę steigti sektorių
reikmėms pritaikytą mokymo fondą, kurį įmokomis remtų ir darbdaviai. Fondas rūpintųsi
paklausių specialistų rengimu.

• Tęstinio mokymo kultūros diegimas visuomenėje, taip užtikrinant gyventojų įgūdžių
atnaujinimą ir tobulinimą, atsižvelgiant į sparčius šiuolaikinės darbo rinkos pokyčius.

Latvijos padėtis Europos kontekste
Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)3 stebi bendrus Europos
skaitmeninius rezultatus ir atskirų ES šalių pažangą skaitmeninio konkurencingumo srityje,
teikdama duomenis apie skaitmeninimo būklę kiekvienoje valstybėje narėje, padedant joms
nusistatyti prioritetines investicijų ir veiksmų sritis.
Remiantis 2020 m. DESI indeksu, tik 58 proc. europiečių turi bent pagrindinio lygio
skaitmeninius įgūdžius ir 33 proc. – aukštesnius nei bazinio lygio. (žr. 1 pav.)

1 pav. ES gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygis

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-
01aa75ed71a1/language-en
2 https://www.em.gov.lv/lv/media/598/download
3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-latvia
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2 paveiksle pavaizduotas valstybių narių reitingas Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės
indekse 2020 m., remiantis 2019 m. duomenimis. Jame matome, kad Europos Sąjungoje
moderniausia skaitmeninė ekonomika yra Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Nyderlanduose, o
toliau rikiuojasi Estija. Latvijoje ir Lietuvoje šie rodikliai yra vidutinio lygio, Italijoje – mažesni.

2 pav. ES skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas, 2020 m

3 paveiksle parodytas viešųjų skaitmeninių paslaugų lygis ES šalyse. Veiksminga e.valdžios
sistema gali užtikrinti efektyvumą ir sutaupyti resursų vyriausybėms, įmonėms ir piliečiams.
Pagal šį DESI rodiklį pirmauja Estija, nedaug atsilieka Lietuva bei Latvija. Italijos viešųjų
skaitmeninių paslaugų lygis yra vidutiniškas.

3 pav. ES viešosios skaitmeninės paslaugos
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Bazinių skaitmeninių įgūdžių stoka trukdo gyventojams plačiau naudotis IKT, todėl svarbu:
gerinti visuomenės skaitmeninius įgūdžius ir žinias apie visuomenei prieinamas skaitmenines
priemones; tobulinti viešojo administravimo darbuotojų profesinę kompetenciją; padėti
klientams naudotis skaitmeninės aplinkos privalumais.

Siekiant visapusiškai išnaudoti skaitmeninės ekonomikos privalumus, būtina skatinti
verslininkų sąmoningumą ir supratimą apie skaitmeninimo galimybes, teikti jiems
konsultacinę pagalbą. Reikia skatinti verslumo įgūdžius, reikalingus darbui skaitmeninės
transformacijos aplinkoje, įskaitant skaitmeninių galimybių pritaikymą kasdieniniuose darbo
procesuose, skatinti versle naudoti dirbtinio intelekto panaudojimą, didžiųjų duomenų ir
debesų sprendimus, skaitmeninę rinkodarą ir socialines medijas.

Covid-19 epidemija paspartino skaitmeninę transformaciją. Nuotolinis darbas ir mokymas(is)
daugeliui tapo realybe, tačiau išryškėjo skaitmeninių įgūdžių spraga, kuri sukuria nelygybę,
nes daugelis žmonių stokoja skaitmeninių įgūdžių arba jų darbovietės ar mokymo įstaigos
atsilieka skaitmeninimo srityje.

OECD tyrimas4 atskleisdamas kliūtis, trukdančias plačiau naudoti skaitmenines technologijas,
nurodo, kad didelė dalis mažųjų įmonių, kurių IRT įsisavinimo lygis įprastai būna žemesnis,
stokoja kvalifikuotų darbuotojų tam, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti IRT privalumais;
vadovams trūksta vadybos kompetencijų, reikalingų norint pakeisti darbo praktiką įmonėse.

Savivaldybių komunikacija su visuomene ir klientų aptarnavimo centrų veikla
Latvijos Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija (LAARPM)5ištyrė savivaldybių
komunikaciją su visuomene ir klientų aptarnavimo centrų veiklą. 2019 metų tyrime išryškėjo
savivaldybių pasyvumas, trukdantis kryptingai plėtoti interneto svetainių lakstumą
mobiliuosiuose įrenginiuose, o tai ypač svarbu didėjant skaičiui vartotojų, kurie jungiasi prie
interneto per mobiliuosius įrenginius. Ekspertų vertinimu 2019 metais beveik pusė
savivaldybių (49 proc. arba 51 savivaldybė) nepateikė mobiliosios savo interneto svetainės
versijos.

Pozityvu yra tai, kad 89 savivaldybės ( 86 proc.) teiraujasi apie savo interneto svetainės
lankytojų patirtį, o keturi penktadaliai (70) savivaldybių per pastaruosius metus atliko
patobulinimus, remdamiesi svetainės lankytojų pastebėjimais.
Daugumoje (54 proc. arba 56 savivaldybėse) svetainių yra skiltis, skatinanti visuomenės
dalyvavimą. Kita vertus 63 proc. arba 66 savivaldybės savo svetainėse nenaudoja virtualaus
dalyvavimo priemonių (tokių kaip: teminiai klausimai, apklausa internetu, diskusijų forumai
ir pan.) Vis dėlto, savivaldybės aktyviai naudojasi savo socialinių tinklų paskyromis, skelbia
aktualius adresus savo interneto svetainėse, nuolat atnaujina pateikiamą informaciją

4 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a58d1c1a-
lv.pdf?expires=1620374621&id=id&accname=guest&checksum=736565901ECE4DD3BF1FC2B1626D5A6B
5 https://mana.latvija.lv/e-indeksa-rezultati/

https://mana.latvija.lv/e-indeksa-rezultati/
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LAARPM ragina savivaldybes aktyviau nagrinėti savo interneto svetainių naudotojų
nuomones – ne tik analizuoti svetainių lankytojų statistiką, bet ir atlikti lankytojų apklausas
bei tobulinti savo svetaines pagal vartotojų pageidavimus ir pasiūlymus.
Sveikintina, kad daugumoje savivaldybių yra kompiuterizuoti klientų aptarnavimo centrai,
kuriuose savivaldybės tarnautojai praktiškai padeda gyventojams pasinaudoti
e.paslaugomis, tačiau tik 3 proc. savivaldybių turi galimybę gauti konsultacijas internetu
viešojo administravimo paslaugų klausimais (chat arba Skype ar kita momentinio
bendravimo internetu forma). Atsižvelgiant į e-paslaugų populiarumą, tokių konsultacijų
prieinamumas būtų labai svarbus. Beveik visos savivaldybės (98 proc.) savo lankytojams
teikia nemokamą viešąjį belaidį internetą.
Savivaldybių pateikti duomenys už 2018 metus rodo, kad elektroniniu kanalu užsakoma ir
gaunama maždaug trečdalis paslaugų ir tai yra antras pagal populiarumą vietos valdžios
paslaugų gavimo/teikimo kanalas. Daugiau nei pusė paslaugų prašymų išsiunčiama paštu.
VARAM tyrime daroma išvada, kad gyventojai yra gerai informuoti apie elektronines
paslaugas, su kuriomis susiduria dauguma mokesčių mokėtojų,- apie metinę pajamų
deklaraciją, darbo užmokesčio knygelę ir ligos pašalpą. Tai apima ir aukštą informuotumą
apie dokumentų (paso ar el. asmens tapatybės kortelės) išdavimo prašymo pateikimą ir
gyvenamosios vietos deklaravimą.

Latvijos gyventojai plačiai naudojasi internetu, elektroninėmis paslaugomis, taip pat
internetine bankininkyste.

Tačiau naujausi viešojo administravimo technologijų sprendimai nėra plačiai gyventojų
naudojami – elektroninę tapatybės kortelę turi 38 proc. gyventojų, o elektroniniu parašu
naudojasi maždaug kas dešimtas gyventojas. Nepaisant bendros gyventojų brandos
naudojantis internetu ir e-paslaugomis, egzistuoja trys gyventojų grupės, kurių
informuotumas apie e.paslaugas yra mažesnis. Informacijos paiešką kontaktiniu būdu renkasi
šių grupių atstovai: senjorai, mažas pajamas (iki 350 Eur) gaunantys asmenys ir gyventojai,
kuriems patogiau bendrauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis rusų kalba.

Senjorai yra viena iš mažiau apie elektronines paslaugas informuotų grupių, jie mažiausiai
linkę elektroniniu būdu kreiptis dėl paslaugų ar pasinaudoti kitomis naujųjų technologijų
galimybėmis. Todėl būtina kreiptis į tuos senjorus, kurie yra atviriausi technologijoms.
Lygiagrečiai turėtų būti gerinamas paslaugų prieinamumas senjorams ar priešpensinio
amžiaus asmenims. Senjorus galima būtų padrąsinti ir informaliais kanalais – per jų šeimos
narius ir pažįstamus.

Skaitmeninių technologijų naudojimas įmonėse
Kalbant apie skaitmeninių technologijų naudojimą įmonėse, Latvijos Aplinkos apsaugos ir
regioninės plėtros ministerijos 2020 m. tyrimo duomenys rodo, kad beveik visi (99 proc.)
verslininkai naudojasi elektroniniu paštu ir Valstybinės mokesčių tarnybos Elektroninio
deklaravimo sistema. Dauguma verslininkų taip pat naudojasi: portalo latvija.lv
elektroninėmis paslaugomis (77 proc.); siunčia klientams elektronines sąskaitas, kurių
negalima apdoroti automatiškai (71 proc.); priima prekių ar paslaugų užsakymus elektroniniu
būdu per interneto svetaines ar mobiliąsias aplikacijas (66 proc.). Taip pat didžioji dalis
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verslininkų (58 proc.) nurodo, kad atsakingi įmonių asmenys per pastaruosius metus
dokumentus pasirašė saugiu elektroniniu parašu, o 54 proc. įmonių turi interneto svetaines
ar paskyras socialiniuose tinkluose.

Kai kurios įmonės vis dar nemato poreikio siųsti elektronines sąskaitas savo klientams,
saugoti duomenis debesyje, turėti internetinę svetainę ar paskyras socialiniuose tinkluose,
pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu.

Apytiksliai ⅔ apklaustų verslininkų nurodo, kad jų įmonė dėl Covid-19 pandemijos neįdiegė
naujų skaitmeninių sprendimų arba nepadidino esamų skaitmeninių sprendimų naudojimo
versle taip, kaip tai padarė kiti 29 proc. verslininkų.

Latvijos skaitmeninės transformacijos gairės 2021–2027 m6

Gairėse kaip viena iš veiklos krypčių numatyta – koordinuotai bendradarbiauti įvairioms
institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams, suteikiant
gyventojams galimybę nuolat ir pagal individualius poreikius įgyti skaitmeninių įgūdžių
kasdieniam gyvenimui ir verslui, įgalinant juos efektyviai panaudoti savo kompetencijas,
išteklius ir gebėjimus.

MSAE projekte atlikome tyrimą, siekdami išsiaiškinti, kokių konkrečių skaitmeninių įgūdžių
gyventojams trūksta ir kuriose srityse jų gebėjimus reikėtų stiprinti; kokių įgūdžių lavinimą
savivaldybės turėtų remti ir kaip jos turėtų tobulinti savo interneto svetaines, atliepdamos
gyventojų interesus.

6 https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam
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Aucės ir Jēkabpilio regionų gyventojų skaitmeninių įgūdžių analizė
Respondentų charakteristikos
Apklausa buvo atlikta mažose Aucės ir Jēkabpilio apskričių savivaldybėse. Čia nagrinėjami
Aucės savivaldybės apklausos rezultatai ir jie lyginami su Jēkabpilio savivaldybės apklausos
rezultatais.

Aucės apklausoje dalyvavo 66 vyrai ir moterys, iš kurių 25-64 metų amžiaus – 78,8 proc.,
vyresni nei 65 metų– 19,7 proc., 15-24 metų – 1,5 proc.

Kiek daugiau nei pusė (65,2 proc.) apklaustųjų dirba savivaldybės ar valstybės įstaigose, likę
34,8 proc. – prekybos sektoriuje, SVV įmonėse, privačiose įmonėse, NVO ar kitur.
Jekabpilis regione didžioji dauguma respondentų (daugiau nei 80 proc.) yra 25-64 metų
amžiaus asmenys, dirbantys valstybės ar savivaldybės įstaigose.

Skaitmeniniai įgūdžiai darbe
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Auce
50,7 proc. respondentų mano, kad jiems skaitmeninių įgūdžių pakanka darbui atlikti.
20,9 proc. apklaustųjų mano, kad jų įgūdžiai yra daugiau nei pakankami darbui atlikti
23,9 proc. respondentų pripažįsta, jog jų įgūdžius reikėtų atnaujinti, kad jie galėtų dirbti
efektyviau ir šiuolaikiškiau
Jēkabpilyje šie skaičiai atitinkamai yra - 45,8 proc., 17,9 proc., 35,1 proc.

Lentelėje parodyta, kokie,- apklaustųjų nuožiūra, - darbo kompiuteriu įgūdžiai Aucės ir
Jēkabpilio apskrityse būtų tobulintini.

Auce% Jekabpils %
Bendravimo ir bendradarbiavimo e-aplinkoje įgūdžiai 13.6 22
Darbo su Excel programa įgūdžiai 22.7 36.3
Google apklausų kūrimo įgūdžiai 10.6 28.6
Darbo su tekstais, jų redagavimo, paveikslėlių, lentelių įterpimo įgūdžiai 16.7 22
Darbo kompiuteriu techninių problemų sprendimo įgūdžiai 33.3 48.8
Internetinių svetainių kūrimo ir informacijos jose talpinimo įgūdžiai 15.2 44.6
Daugiau įgūdžių kuriant vaizdo / garso failus 27.3 51.8

Respondentai teigia, jog be šių įgūdžių dar norėtų išmokti kurti duomenų bazes, IT sistemas,
naudoti Zoom platformą, skaitmeninę rinkodarą, dizaino ir piešimo programas.

Savivaldybių ir jų įstaigų interneto svetainės ir viešosios elektroninės paslaugos

Abiejose apskrityse gyventojai aktyviai naudojasi savivaldybių interneto svetainėmis kaip
informacijos šaltiniu (Aucėje – 89,4 proc., o Jēkabpilyje – 76,8 proc. respondentų). Dauguma
respondentų yra patenkinti svetainės turiniu (70% Aucėje ir 58,4% Jēkabpilyje), tačiau tik
1,7% respondentų Aucės savivaldybėje ir 9,3% Jēkabpilio savivaldybėje mano, kad juo
paprasta naudotis. Galima daryti išvadą, kad savivaldybių interneto svetainės gyventojams
yra svarbus informacijos šaltinis.
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Dauguma respondentų (70 proc. Aucėje ir 58,4 proc. Jēkabpilyje) teigia, kad savivaldybės
interneto svetainės turinys juos tenkina, o svetaine paprasta naudotis. Tačiau yra požymių,
kad savivaldybėms reikėtų patobulinti savo svetaines išsprendžiant šias problemas:

 18 proc.respondentų Aucėje ir Jēkabpilyje teigia, kad savivaldybės interneto svetainėje
nėra lengva rasti kontaktinės informacijos konsultacijoms;

 8,3 proc. Aucės ir 16,1 proc. Jēkabpilio respondentų teigia, kad nėra lengva pasiekti
elektronines paslaugų formas;

 3,3 proc. Aucės ir 4,3 proc. Jēkabpilio respondentų teigia, kad atsakymų į el.paklausimus
negauna laiku.

Tik 1,7 proc. Aucės ir 9,3 proc. Jēkabpilio respondentų mano, kad yra nesudėtinga gauti
elektronines konsultacijas, pateikti prašymus ir naudotis e.paslaugomis.

Dauguma Aucės savivaldybės respondentų naudojasi elektroninėmis paslaugomis: 98,5 proc.
internetine bankininkyste; 75,8 proc. elektroninio deklaravimo sistema EDS; 66,7 proc.
portalu Latvija.lv; 59,1 proc. respondentų moka pateikti prašymą dėl ligos išmokos; 54,5 proc.
geba pasinaudoti įvairiomis elektroninėmis konsultacijomis.

Labai panašius atsakymus pateikė ir apklaustieji iš Jēkabpilio. Galima daryti išvadą, kad
respondentai turi gerus įgūdžius naudotis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis.
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Priežastys, kodėl nesinaudojama viešosiomis elektroninėmis paslaugomis:
41,2 proc. Aucės ir 36,4 proc. Jēkabpilio respondentų teikia pirmenybę kontaktinėms
paslaugoms;
11,8 proc. Aucės ir 23,6 proc. Jēkabpilio respondentų mano, jog viešosios elektroninės
paslaugos yra per sudėtingos; 17,6proc. Aucės ir 45,5proc. Jēkabpilio respondentų tokių
paslaugų nereikia.

Informacinis ir duomenų raštingumas

45,5 proc. Aucės ir 49,4 proc. Jēkabpilio respondentų gerai išmano, kaip naudotis
elektroninėmis paieškos sistemomis.
37,9 proc. Aucės ir 32,7 proc. Jēkabpilio respondentų puikiai supranta ir gali kitiems
paaiškinti, kaip šiomis sistemomis naudotis. 16,7 proc. Aucės ir 17,3 proc. Jēkabpilio
respondentų iš dalies tai supranta ir nėra tokių, kurie nieko apie tai neišmanytų.
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38,5 proc. Aucės ir 36,9 proc. Jēkabpilio respondentų geba saugoti duomenis USB ir/arba
duomenų debesyse. 15,4 proc. Aucės ir 14,9 proc. Jēkabpilio respondentų puikiai tai sugeba
ir galėtų paaiškinti kitiems. Deja, 10,8 proc. Aucės ir 4,7 proc. Jēkabpilio respondentų nežino,
kaip tai padaryti, o 33,8 proc. Aucės ir 43,5 proc. Jēkabpilio respondentų menkai apie tai
supranta.

26,9 proc. Aucės ir 29,8 proc. Jēkabpilio respondentų patys sugeba ir gali paaiškinti kitiems
kaip palyginti skirtingų internetinių parduotuvių ar paslaugų teikėjų kainas. Tai atlikti
savarankiškai gali 53,7 proc. Aucės ir 47,6 proc. Jēkabpilio respondentų, tai atlikti padedami
kitų asmenų - 13,4 proc. Aucės ir 11,9 proc.Jēkabpilio apklaustųjų. 6 proc. Aucės ir 10,7 proc.
Jēkabpilio respondentų neišmano, kaip tai padaryti.

Bendravimas ir bendradarbiavimas

Situacija naudojantis el. paštu (siųsti, persiųsti, atsakyti) yra geresnė. 57,6 proc. Aucės ir 71,4
proc. Jēkabpilio respondentų el.paštu sėkmingai naudojasi ir gali paaiškinti kitiems; 36,4 proc.
Aucės ir 24,4 proc. Jekabpilio apklaustųjų geba naudotis el.paštu savarankiškai. 10,9 proc.
respondentų Aucėje ir 4,2 proc. Jēkabpilyje apie el. paštą turi ribotą supratimą, bet nėra
tokių, kurie visai nežinotų, kaip naudotis el.paštu.
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Tik 10,6 proc. Aucės ir 8,9 proc. Jēkabpilio respondentų gali sėkmingai kurti anketas,
dokumentus ir bendradarbiauti naudodamiesi internetinėmis platformomis ir tai paaiškinti
kitiems. Savarankiškai tai moka daryti 19,7 proc. Aucės ir 29,2 proc. Jēkabpilio apklaustųjų;
37,9 proc. Aucės ir 39,3 proc. Jēkabpiliečių šiuos veiksmus gali atlikti su kitų pagalba. Nemaža
dalis respondentų – 31,8 proc. Aucėje ir 22,6 proc. Jekabpilyje – nežino, kaip tai padaryti.

Nuotolinius susitikimus vesti naudodamiesi skirtingomis platformomis ir tai paaiškinti kitiems
geba 9,1 proc. Aucės ir 15,5 proc. Jēkabpilio respondentų; 22,7 proc. Aucės ir 53 proc.
Jēkabpilio apklaustųjų gerai moka tai daryti; 40,9 proc. Aucės ir 24,4 proc. Jēkabpilio
respondentų gali tik atsiliepti į vaizdo skambučius, o 21,2 proc. Aucės ir 7,1 proc. Jēkabpilio
respondentų nemoka atsiliepti į vaizdo skambučius ar vesti susitikimus internetu.

Skaitmeninio turinio kūrimas

Kurti ir redaguoti tekstus bei įterpti paveikslėlius gerai moka 22,7 proc. Aucės ir 29,2 proc.
Jēkabpilio apklaustųjų; 45,5 proc. Aucės ir 55,4 proc. Jēkabpilio respndentų šią veiklą gali
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atlikti savarankiškai; 25,8 proc. Aucės ir 13,1 proc. Jēkabpilio respondentų gali tai atlikti su
kitų pagalba, tačiau 6,1 proc. Aucės ir 2,3 proc. Jēkabpilio respondentų to nesugeba atlikti.

45,5 proc. Aucės ir 42,9 proc. Jēkabpilio respondentų gali naudoti Excel formules ir kitas
parinktis su kitų asmenų pagalba, 28,8 proc. Aucės ir 36,9 proc. Jēkabpiliečių šią veiklą moka
atlikti savarankiškai ir tik 9.1 proc. Aucės ir 10.7 proc. Jēkabpilio respondentų sugeba tai
atlikti užtikrintai. Nemaža dalis respondentų,- 7 proc. Aucės ir 9,5 proc. Jēkabpilio
apklaustųjų nemoka naudotis Excel įrankių juostomis.

Apklausos duomenys rodo, kad tik 4,6 proc. Aucės ir 8,9 proc. Jēkabpilio respondentų sugeba
užtikrintai kurti garso ir vaizdo įrašus. Savarankiškai tai moka daryti 19,7 proc. Aucės ir 23,8
proc. Jēkabpilio respondentų, o dauguma - 40,9 proc. Aucės ir 47,6 proc. Jēkabpilio
apklaustųjų - gali tai atlikti su kitų asmenų pagalba. Nemaža dalis respondentų (34,8 proc.
Aucėje ir 19,6 proc. Jēkabpilyje) visiškai nemoka kurti garso ir vaizdo įrašų.

Saugumas
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Didžioji dalis apklaustųjų (47 proc. Aucės ir 51,2 proc. Jēkabpilio) savo kompiuterį nuo
kibernetinių atakų gali apsaugoti tik padedami kitų; svarankiškai tai sugeba atlikti 18,2 proc.
Aucės ir 16,1 proc. Jēkabpilio respondentų ir tik 7,6 proc. Aucės ir 4,7 proc. Jekabpilio
apklaustųjų tai atlieka užtikrintai. Didžioji dauguma respondentų (27,3 proc. Aucėje ir 28
proc. Jekabpilyje) to visiškai nedaro.

Dauguma respondentų (65,2 proc. Aucėje ir 58,3 proc. Jēkabpilyje) teigia, jog žino, kokių
asmens duomenų nederėtų skelbti internete ir kitose skaitmeninėse žiniasklaidos
priemonėse, o dar 13,6 proc. Aucėje ir 23,2 proc. Jēkabpilyje tai ne tik šmano, bet ir sugeba
paaiškinti kitiems. 18,2 proc. Aucės ir 15,5 proc. Jēkabpilio respondentų menkai žino apie
asmens duomenų apsaugą internete. Tuo tarpu tiek Aucėje, tiek Jēkabpilyje apie tai nieko
neišmano 3 proc. respondentų.

Problemų sprendimas

Labai maža dalis respondentų (7,6 proc. Aucėje ir 10,1 proc. Jēkabpilyje) užtikrintai sugeba
rasti sprendimus techninėms kompiuterio problemoms spręsti, kiek daugiau respondentų
moka savarankiškai spręsti technines problemas (Aucėje – 25,8 proc., Jekabpilyje – 22 proc..)
Dauguma respondentų (51,5 proc. Aucėje ir 56,5 proc. Jekabpilyje) tai gali atliti su kitų
asmenų pagalba, tačiau 15,2 proc. Aucėje ir 3 proc. Jekabpilyje to padaryti nesugeba.
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15,2 proc. Aucės ir 22,6 proc. Jekabpilio respondentų moka užtikrinai keisti kompiuterio
nustatymus, o 42,2 proc. Aucės ir 31 proc. Jekabpilio respondentų gerai supranta, kaip tai
atlikti, 28,8 proc. Aucės ir 22,6 proc. Jekabpilio respondentų gali pakeisti nustatymus su kitų
asmenų pagalba, o kaip to atlikti nemoka tik 4,5 proc. Aucės ir 4,1 proc. Jēkabpilio
respondentų.

Santrauka
Aucės ir Jēkabpilio apskričių gyventojų apklausa parodė, kad 50 proc. respondentų galvoja,
jog turi pakankamai IT įgūdžių, reikalingų darbinei veiklai. Tačiau tuo pat metu jie norėtų
tobulinti savo įgūdžius sprendžiant kompiuterių technines problemas, kuriant garso ir vaizdo
įrašus bei interneto svetaines, dirbant Excel programa.

Apklausos rezultatai rodo, kad savivaldybių interneto svetainės yra svarbus ir reikšmingas
gyventojų informavimo šaltinis. Daugumos respondentų teigimu, jie yra patenkinti
savivaldybių svetainių turiniu, taip pat pažymi, kad svetainėmis jiems paprasta naudotis.
Dauguma respondentų naudojasi kokia nors viešąja elektronine paslauga, iš kurių
populiariausios yra: internetinė bankininkystė, elektroninio deklaravimo sistema EDS,
portalas Latvija.lv, prašymai gauti ligos pašalpą, įvairios virtualios konsultacijos.
Elektroninėmis paslaugomis nesinaudoja tik 4,5 proc. respondentų, iš kurių pusė mano, kad
tokių paslaugų jiems nereikia, nes 35 proc. teikia pirmenybę kontaktinėms paslaugoms, o 15
proc. mano, kad tokios paslaugos yra per sudėtingos.
Apklausos rezultatai rodo, kad absoliuti dauguma Aucės ir Jēkabpilio apskričių gyventojų
moka naudotis naršyklėmis, o trečdalis sugeba tai paaiškinti kitiems asmenims.

Tačiau reikia pastebėti, kad trečdalis respondentų neturi pakankamai įgūdžių kaupti
informaciją USB ir/ar duomenų debesyse ir 10 proc. apie tai neišmano.

Bendraudami ir bendradarbiaudami elektroninėje erdvėje respondentai puikiai geba
el.laiškus siųsti, persiųsti ir į juos atsakyti. Kiti įgūdžiai – dokumentų ir anketų kūrimas,
internetinių bendradarbiavimo platformų naudojimas, nuotolinių susirinkimų valdymas –
gana silpni. 1/3 apklaustųjų apie tai nieko nežino ir 38 proc. geba bendradarbiauti virtualioje
aplinkoje tik padedami kitų asmenų.

70 proc. respondentų yra įsitikinę, kad moka kurti, redaguoti tekstus, įterpti paveikslėlius,
komentarus, išnašas ir pan.. Tačiau gebėjimas dirbti Excel programa yra silpnesnis – tik 40
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proc. apklaustųjų tai moka užtikrintai ir gali paaiškinti kitiems. Tik ¼ respondentų moka
kurti skaitmeninius garso ir vaizdo įrašus. Šie rezultatai koreliuoja su įgūdžiais, kuriuos
respondentai norėtų tobulinti.

Didžioji dauguma respondentų suvokia asmens duomenų apsaugos svarbą, tačiau mažiau
supranta apie kompiuterių apsaugą nuo elektroninių nusikaltimų.

Išvados
1. Pusė Aucės ir Jēkabpilio apskričių gyventojų turi gana gerus darbo kompiuteriu įgūdžius,
tačiau yra specifinių darbo kompiuteriu įgūdžių, kuriuos respondentų manymu, reikėtų
tobulinti. Kadangi atsakymai į daugumą klausimų abiejose apskrityse buvo panašūs, tai
leidžia daryti išvadą, kad kituose Latvijos regionuose gyventojų kompiuteriniai įgūdžiai galėtų
būti panašūs ir savivaldybėms būtų patartina padėti savo gyventojams šiuos įgūdžius
tobulinti.

2. Reikėtų tobulinti specifinius kompiuterinius įgūdžius (techninių darbo su kompiuteriais
problemų sprendimai, garso ir vaizdo įrašų bei interneto puslapių kūrimas, darbas Excel
programa, bendradarbiavimas kuriant dokumentus e.aplinkoje, duomenų debesų
naudojimas, kompiuterių apsauga nuo kibernetinių nusikaltimų ir kt.), kurie dar
nepakankamai efektyviai naudojami kasdienėje veikloje.

Naudoti šaltiniai
DigComp 2.1 Skaitmeninės kompetencijos sistema piliečiams su aštuonių įgūdžių lygiais ir
naudojimo pavyzdžiai. Autoriai: Stephanie Carretero, Riina Vuorikari ir Yves Puni.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-
01aa75ed71a1/language-en

Informacinė ataskaita „Dėl vidutinės trukmės ir ilgalaikių darbo rinkos prognozių“ 2020 m.
https://www.em.gov.lv/lv/media/598/download

Europos Sąjungos (ES) skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-latvia

Latvijos skaitmeninės transformacijos gairės 2021–2027 m.
https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam

EBPO ataskaitos apie skaitmeninę transformaciją.Skaitmeninimas Latvijoje.
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a58d1c1a-
lv.pdf?expires=1621060404&id=id&accname=guest&checksum=0C8C15D2BBC570FD3D36B7
4CF28F9E2C

Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos (APM) studija. https://mana.latvija.lv/e-
indeksa-rezultati/

MSAE projekte atlikta Aucės ir Jēkabpilio gyventojų apklausa.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en
https://www.em.gov.lv/lv/media/598/download
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-latvia
https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a58d1c1a-lv.pdf?expires=1621060404&id=id&accname=guest&checksum=0C8C15D2BBC570FD3D36B74CF28F9E2C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a58d1c1a-lv.pdf?expires=1621060404&id=id&accname=guest&checksum=0C8C15D2BBC570FD3D36B74CF28F9E2C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a58d1c1a-lv.pdf?expires=1621060404&id=id&accname=guest&checksum=0C8C15D2BBC570FD3D36B74CF28F9E2C
https://mana.latvija.lv/e-indeksa-rezultati/
https://mana.latvija.lv/e-indeksa-rezultati/
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