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Ievads 

 

Šis pārskats par digitalizāciju un iedzīvotāju digitālo pratību ir viens no Erasmus+ līdzfinansētā 

projekta "Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību" (MSAE) intelektuālajiem rezultātiem. 

Projekts tiek īstenots no 2020. līdz 2022. gadam. 

Vietējās pašvaldības ir tuvākā atbalsta institūcija vietējiem iedzīvotājiem, kas cieši sadarbojas 

ar vietējiem pieaugušo izglītības sniedzējiem. Tas nosaka pašvaldību īpašo lomu pieaugušo 

izglītībā. 

Projekta mērķis ir attīstīt un palielināt pašvaldību lomu pieaugušo izglītības atbalstīšanā, lai 

veicinātu lielāku pieaugušo līdzdalību izglītībā. 

Šis pārskats sniedz ieskatu digitalizācijā un iedzīvotāju digitālajā kompetencē Itālijā. Līdzīgus 

pārskatus sagatavo visi projekta partneri, kas ļauj salīdzināt situāciju Latvijā, Lietuvā, Igaunijā 

un Itālijā. 

 

Šajā pārskatā ir vairākas sadaļas. Pirmajā nodaļā tiek izgaismota digitālo prasmju nozīme, 

analizēta digitalizācijas situācija Itālijā, bet otrajā sadaļā ir sniegta tiešsaistes aptaujas analīze, 

kas veikta, dodot Itālijas respondentiem iespēju izteikt savu viedokli par dažām digitalizācijas 

un pakalpojumu sniegšanas tēmām tiešsaistē.. 

 

Šo pārskatu noslēdz analīzes kopsavilkums un secinājumi. 

 

  



Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)1 2021. gada pārskats par Itāliju. 

DESI ziņojumā ir izsekots dalībvalstu panākumiem digitalizācijas jomā. Tas ir strukturēts piecās 

nodaļās: 

 

 

1 Savienojamība 

   Fiksētais platjoslas, mobilais platjoslas 

savienojums un cenas 

   

       

         

       

 2 Cilvēkkapitāls    

Interneta lietošana, pamata un papildu 

digitālās prasmes    

          

       

 3 

Interneta pakalpojumu 

izmantošana    

Iedzīvotāju satura, saziņas un tiešsaistes 

izmantošana    

      darījumiem    

          

       

 4 

Digitālo tehnoloģiju 

integrācija    

Uzņēmējdarbības digitalizācija un e-

komercija    

          

       

 5 

Digitālie sabiedriskie 

pakalpojumi    e-pārvalde un e-veselība    

          

 

DESI tika pārrēķināts par iepriekšējiem gadiem visām valstīm, lai atspoguļotu nelielas izmaiņas 

rādītāju izvēlē un korekcijas rādītāju pamatā esošajos datos. Līdz ar to valstu rādītāji un 

reitingi, iespējams, ir mainījušies salīdzinājumā ar iepriekšējo publikāciju. Papildinformāciju 

skatiet DESI metodiskajā piezīmē vietnēhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi


 

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi 

 

 

2021. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) izdevumā Itālija ierindojas 20. 

vietā no 27 ES dalībvalstīm. 2020. gadā Itālija guva zināmus panākumus gan savienojamības 

tīklu pārklājuma, gan izplatības jomā, īpaši ievērojami palielinot to savienojamības 

pakalpojumu izplatību, kas piedāvā ātrumu vismaz 1 Gbps. Tomēr joprojām ir jāpieliek pūles, 

lai palielinātu lielākas kapacitātes tīklu un 5G pārklājumu un veicinātu tā ieviešanu. 

Itālija ievērojami atpaliek no citām ES valstīm cilvēkkapitāla jomā. Salīdzinot ar ES vidējo 

līmeni, tajā ir ļoti zems digitālo pamatprasmju kā arī augstāku prasmju līmenis. Itālijas 

tiešsaistes lietotāju īpatsvars, kuri izmanto e-pārvaldes pakalpojumus, ir palielinājies no 30% 

2019. gadā līdz 36% 2020. gadā, taču tas joprojām ir ievērojami zemāks par ES vidējo rādītāju. 

Arī līmenis, kādā iedzīvotāji un veselības aprūpes speciālisti izmanto elektronisko veselības 

karti, starp reģioniem joprojām ir dažāds. 

Lielākā daļa Itālijas mazo un vidējo uzņēmumu (69 %) izmanto vismaz pamata digitālos rīkus, 

kas ir krietni virs ES vidējā līmeņa (60 %). Itālijas uzņēmumi ļoti labi darbojas e-rēķinu 

izmantošanā, lai gan joprojām ir nepilnības tādu tehnoloģiju izmantošanā kā liela apjoma dati 

un mākslīgais intelekts, kā arī e-komercijas ieviešanā. 2020. gadā pieņemtie tiesību akti paredz 

reformas, lai paātrinātu platjoslas, tostarp 5G izplatīšanu un vienkāršotu un paātrinātu 

sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju. 2020. un 2021. gadā valsts pārvaldes iestādes strauji 

sāka adaptēt savām vajadzībām galvenās digitālo sabiedrisko pakalpojumu atbalsta 



platformas. Paredzams, ka jaunās reformas saskaņā ar valsts atveseļošanas un noturības plānu 

dos papildu stimulu pakalpojumu digitalizācijai un valsts pārvaldes modernizācijai visā valstī. 

Pēdējos gados arvien lielāka uzmanība ir pievērsta neatliekamajai nepieciešamībai rīkoties, lai 

paaugstinātu digitālās prasmes. 2020. gadā Itālija uzsāka īstenot savu pirmo digitālo prasmju 

nacionālo stratēģiju un ar to saistīto darbības plānu, kurā uzskaitītas vairāk nekā 100 konkrētas 

darbības un noteikti vērienīgi mērķi 2025. gadam.



1 Savienojamība 

 

 

 

 

 

 

Itālija ar 42,4 punktiem 

ieņem 23. vietu starp ES 

valstīm datu 

savienojamības ziņā. 

Fiksēto platjoslas 

pakalpojumu abonē 61% 

mājsaimniecību, kas ir 

nedaudz mazāk nekā vidēji 

ES (77%). To 

mājsaimniecību īpatsvars, kurās izmanto vismaz 100 Mb/s no 22% 2019. gadā, pieauga līdz 

28% 2020. gadā, tomēr šīs rādītājs joprojām ir zemāks par ES vidējo rādītāju — 34%. 3,6 % 

mājsaimniecību 2020. gadā izmantoja vismaz internet ar 1 Gb/s ātrumu, kas ir ievērojams 

pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gadu un procentuālais rādītājs Itāliju ierindo virs ES vidējā 

rādītāja. Ātrās platjoslas nākamās paaudzes piekļuves (NGA) pārklājumā iekļauto 

mājsaimniecību skaits ir 93 %, kas pārsniedz ES vidējo rādītāju 87 %. Fiksētā ļoti augstas 

kapacitātes tīkla pārklājumā 2020. gadā aptverto mājsaimniecību īpatsvars bija 34%, kas ir par 

četriem procentpunktiem vairāk nekā 2019. bet joprojām ievērojami zemāks par ES vidējo 

līmeni 59 %. FTTP pārklājums bija 33,7% mājsaimniecību (30% 2019. gadā), pieaugot gandrīz 

tādā pašā tempā kā ES vidēji (42,5% 2020. gadā, salīdzinot ar 37,5% iepriekšējā gadā). Tikai 8% 

apdzīvoto vietu ir pārklāti ar 5G internetu, kas ir mazāk nekā ES, kas ir vidēji 14%, neskatoties 

uz salīdzinoši augsto 60% 5G gatavības rādītāju. Attiecībā uz platjoslas cenu indeksu Itālijas 

rādītājs 74 punktos nemainījās laikā no 2019. līdz 2020. gadam un joprojām ir augstāks par ES 

vidējo rādītāju. 

Pēdējos gados Itālija ir sasniegusi ES savienojamības mērķus, apvienojot regulējumu un 

sabiedrisko politiku, kā arī pasākumus piedāvājuma un pieprasījuma palielināšanai. Jo īpaši 

2020. gadā, lai ātri reaģētu uz Covid-19 uzliesmojuma izaicinājumiem, Itālijas iestādes īpašu 

uzmanību veltīja pieprasījuma pusei, izveidojot “vaučeru plāna” I posmu, ko Komisija 



apstiprināja ar Lēmumu C (2020) 5269. Vaučeru plāns, kas paredzēts mājsaimniecībām, kuru 

bruto ienākumi gadā ir mazāki par 20 000 eiro, paredz iemaksu līdz 500 eiro, lai uzlabotu 

fiksētās līnijas vai aktivizētu jaunu līniju ar ātrumu vismaz 30 Mbps.  Paredzams, ka 2021. gadā 

tiks uzsākts jauns pasākums, kas mobilizēs aptuveni 900 miljonus eiro un būs paredzēts gan 

privātajiem lietotājiem, gan uzņēmumiem (MVU). "Skolas plāns", kas saņēma finansējumu 

vairāk nekā 400 miljonu eiro apmērā, nodrošina pieslēgumu līdz 1 Gbps valsts skolām un 

izglītības iestādēm, savienojot visus pirmā un otrā līmeņa vidusskolu kompleksus visā valsts 

teritorijā, kā arī visus sākumskolas un bērnudārzu kompleksus, kas atrodas jau esošajās 

teritorijās (sauktas par "baltajām zonām"). Kopumā tiek aptvertas aptuveni 35 000 ēku. 

Pārskatītā valsts ultraplatjoslas plāna mērķis ir sasniegt un pārsniegt Eiropas Komisija 

noteiktos mērķus 2030. gadam, visiem līdz 2026 gadam ieviešot internetu ar ātrumu vismaz 1 

Gbp. Plāns paredz, ka gadījumos, kad fiksētie un bezvadu privātie tīkli nevar garantēt šī mērķa 

sasniegšanu, valsts var palīdzēt,merķa sasniegšanai izveidojot nepieciešamo infrastruktūru. 

Runājot par investīcijām, tiek lēsts, ka valsts resursi ir nepieciešami, lai aizpildītu fiksēto 

infrastruktūras trūkumu teritorijās, kuras nesedz privātie operatori, proti, aptuveni 8,5 miljoni 

mājsaimniecību. 

Itālijā lietošanas tiesības 5G joslās, proti, 700 MHz, 3,6 GHz un 26 GHz joslās, tika piešķirtas 

2018. gadā un agrāk. Tomēr ne visas joslas ir pieejamas; 700 MHz nebūs pieejami līdz 

2022. gada 1. jūlijam. Likuma dekrēti “Cura Italia” un “Semplificazioni 2021” ietver pasākumus, 

lai palielinātu 5G pārklājumu. Dekrēti jo īpaši nosaka ierobežojumus vietējo iestāžu veto 

tiesībām antenu uzstādīšanā. Elektromagnētiskās emisijas robežas ir 6 V/m un 0,1 W/m2, kas 

ir zemākas par Padomes ieteikumā ieteiktajām robežvērtībām. 

 



2 Cilvēkkapitāls 

 

 

 

 

Cilvēkkapitāla rādītājā 

Itālija ieņem 25. vietu 

no 27 ES valstīm. Tikai 

42 % cilvēku vecumā 

no 16 līdz 74 gadiem ir 

vismaz pamata 

digitālās prasmes (56 % 

ES) un tikai 22 % ir 

augstākas par pamata 

digitālajām prasmēm 

(31 % ES). IKT speciālistu īpatsvars Itālijā ir 3,6% no kopējās nodarbinātības, kas ir zem ES vidējā 

līmeņa (4,3%). Tikai 1,3 % Itālijas skolu absolventu studē IKT, kas ir krietni mazāk par ES vidējo 

līmeni. Itālijas sieviešu IKT speciālistu sniegums ir tuvāks ES vidējam rādītājam: sievietes pārstāv 

16 % no IKT speciālistiem (ES vidējais rādītājs ir 19 %). Tikai 15 % Itālijas uzņēmumu saviem 

darbiniekiem nodrošina IKT apmācību, kas ir par pieciem procentpunktiem mazāk nekā ES vidēji. 

2020. gadā Itālija uzsāka savu pirmo digitālo prasmju valsts stratēģiju, kurā ir noteikta 

visaptveroša pieeja digitālo prasmju attīstībai, lai mazinātu atšķirības no citām ES valstīm. 

Tajā ir četri virzieni: 

 

 e-prasmju integrēšana pamatskolu, vidusskolu un augstākās izglītības programmās; 

 E--līderības, pamata, augstāko un specializēto digitālo prasmju apguves veicināšana 

aktīvajam darbaspēkam;   

 IKT speciālistu skaita palielināšana, lai veicinātu valsts spēju iekļauties jaunos tirgos, 

izveidojot jaunas darbavietas; 

 plašākas sabiedrības digitālo prasmju attīstība, kas nepieciešamas pilsoņa tiesību 

īstenošanai.  

 

Ar stratēģiju saistītjā darbības plānā, kas publicēts 2020. gada decembrī, plānotas konkrētas 

aktivitātes un vērienīgi mērķi, kas sasniedzami līidz 2025. gadam. Plāns digitālo prasmju jomā 



Itālijā, ievieš jaunas iniciatīvas un attīsta jau esošās. Aplūkojot dažas no jau uzsāktajām 

iniciatīvām, no 2020. līdz 2021. gadam divi nozīmīgi projekti atbalstīja iedzīvotāju digitālo 

pratību. 2020. gadā digitālo veicināšanas pakalpojumu tīkla mezgli apmācīja vairāk nekā 

100 000 cilvēku un palīdzēja viņiem piekļūt visizplatītākajiem tiešsaistes pakalpojumiem, 

tostarp digitālajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Valdība arī veicināja apmācību par 

digitālajām prasmēm personām, kurām draud digitālā atstumtība, izmantojot “digitālo 

civildienestu”. 

Pasākumi, lai atbalstītu darbaspēka pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu un 

uzlabotas digitālās prasmes, ietver Pārejas 4.0 nacionālo plānu, kas vēl vairāk paplašina nodokļu 

kredītu programmai "Apmācība 4.0". 2020. un 2021. gadā kapacitātes palielināšanas projektos 

digitālajā jomā tika iesaistīts arī tehnoloģiju pārneses centru tīkls. Piemēram, Tirdzniecības 

kamera (kura vada Punti Impresa Digitale) izstrādāja digitālā brieduma novērtēšanas rīkus, 

tostarp platformu, kas paredzēta digitālo prasmju novērtēšanai (“digitālo prasmju ceļojums”).  

Galvenā loma Nacionālās digitālo prasmju stratēģijas īstenošanā ir Itālijas digitālo prasmju un 

darbavietu koalīcijai. Koalīcija balstās uz “Repubblica Digitale” — daudzu ieinteresēto personu 

iniciatīvu, kas veicina digitālās prasmes visos līmeņos. Kopš tās uzsākšanas 2019. gadā vairāk 

nekā 180 organizācijas ir pievienojušās Itālijas koalīcijai un iesniegušas vairāk nekā 220 

projektus. 2020. gadā koalīcijas iniciatīvu ietvaros tika apmācīti vairāk nekā 2,7 miljoni skolēnu, 

aptuveni 70 000 skolotāju, vairāk nekā 900 000 citu cilvēku un vairāk nekā 250 000 darbinieku 

privātajā un valsts sektorā4. Vairākos projektos tika īpaši risinātas dzimumu atšķirības. 

Visbeidzot, no 2020. līdz 2021. gadam visā Itālijā tika organizēti vairāk nekā 10 000 ES Code 

Week pasākumu, kas bija īpaši paredzēti sākumskolas un vidusskolas skolēniem. Noslēgumā, 

Itālija saskaras ar būtiskiem trūkumiem gan pamata, gan progresīvās digitālajās prasmēs, kas 

var izraisīt ievērojamas iedzīvotāju daļas digitālo atstumtību un ierobežot uzņēmumu spēju 

ieviest jauninājumus. Valsts digitālo prasmju stratēģija ir nozīmīgs pavērsiens un iespēja 

samazināt šo plaisu. Ir ļoti svarīgi pievērst lielāku uzmanību cilvēkkapitālam un turpināt 

centienus izglītībā, pārkvalificēšanā un kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī apmācībā par darbu 

tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs. 

 

 

 

 



3 Digitālo tehnoloģiju integrācija 

 

 

 

 

 

Itālija ieņem 10. 

vietu ES digitālo 

tehnoloģiju 

integrācijas ziņā. 

Lielākajai daļai 

Itālijas MVU ir 

vismaz pamata 

digitālās integrācijas 

līmenis (69%, kas 

krietni pārsniedz ES 

vidējo rādītāju 60%). 

Itālijas uzņēmumi e-

rēķinu izmantošanā 

darbojas ļoti labi: 

95% no tiem izmanto elektroniskos rēķinus, un šis rādītājs gandrīz trīs reizes pārsniedz ES vidējo rādītāju, 

un tas ir likumdošanas iejaukšanās rezultāts no 2014. līdz 2019. gadam. 

No 2018. līdz 2020. gadam uzņēmumu skaits, kuri izmanto mākoņpakalpojumus, strauji pieauga, 

sasniedzot 38% (no 15% 2018. gadā). Itālijas sniegums citās jomās joprojām ir vājš. Zems līmenis ir lielo 

datu izmantošanai (tos izmanto 9 % Itālijas uzņēmumu salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 14 %), kā arī uz 

mākslīgā intelekta balstītu tehnoloģiju izmantošanai (18 % Itālijas uzņēmumu; ES vidējais rādītājs ir 25 

%). Arī e-komercijas izplatība un IKT izmantošana vides ilgtspējībai ir zemāka par ES vidējo rādītāju. 

Runājot par politikas attīstību, valdība pārskatīja un vēl vairāk paplašināja fiskālo labumu saskaņā ar 4.0 

pāreju, pārejot no hipernolietojuma uz nodokļu kredītiem. Hipernolietojuma pasākuma ieviešanas pirmo 

gadu rezultāti liecina, ka to plaši izmantoja MVU un ka tas veicināja investīcijas rūpniecības 4.0 aktīvos, 

lai gan ieguvumu apguve bija salīdzinoši lielāka vidējo un lielo uzņēmumu vidū un galvenokārt 

koncentrējās Itālijas ziemeļos. Atbalsta pakalpojumiem un tehnoloģiju nodošanas centriem ir galvenā 

loma MVU digitalizācijā. 2020. gadā Itālija izvēlējās 45 valstu centrus, kas piedalīsies ierobežotā 



uzaicinājumā izveidot Eiropas digitālās inovācijas centru (EDIH) tīklu Digitālās Eiropas programmas 

ietvaros. Itālijas izvēlētie centri aptver tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts. 

Uzlaboto digitālo tehnoloģiju jomā Itālija ir iesaistīta vairākās Eiropas iniciatīvās. 2021. gada martā tā 

izsludināja uzaicinājumu izteikt interesi par “Svarīgiem Eiropas kopējās intereses projektiem” (IPCEI) par 

nākamās paaudzes mākoņa infrastruktūru un pakalpojumiem. Tā atbalstīs novatoriskus projektus 

mākoņa infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai ar potenciāliem lietojumiem tādās jomās kā datu 

aizsardzība, kiberdrošība, rūpnieciskā automatizācija vai veselības aprūpe. Itālija ir arī daļa no pirmā IPCEI 

mikroelektronikas jomā (sākās 2018. gadā). 2020. gada beigās publicēja uzaicinājumu izteikt interesi, lai 

atlasītu uzņēmumus otrajam IPCEI šajā jomā. Šī otrā IPCEI vispārējais mērķis ir nodrošināt ES ar 

galvenajām stratēģiskajām iespējām procesoru un pusvadītāju tehnoloģiju nozarē, kas ir būtiski ES 

kritisko digitālo infrastruktūru, mākslīgā intelekta sistēmu un sakaru tīklu darbināšanai. Itālija ir viena no 

aktīvākajām ES dalībniecēm superskaitļošanas/HPC jomā. Valstī atrodas superdatori, kas ierindoti 

pasaules 500 labāko sistēmu sarakstā (divi no tiem ir Top 20). Ar EuroHPC atbalstu Itālija vada 

superdatora izstrādes konsorciju, kas būs starp pieciniekiem pasaulē (LEONARDO). Tas tiks uzstādīts 

2021. gada beigās jaunajā datu centrā, kas atrodas Boloņā. Lai veicinātu digitālo ekonomiku, ir vajadzīga 

koordinēta un visaptveroša pieeja, kas apvieno ieguldījumu stimulus, atbalsta pakalpojumus un izpratnes 

veidošanu un veido ciešu saikni ar ieguldījumiem cilvēkkapitālā. Lai panāktu ilgstošu pārveidi, ir svarīgi 

turpināt centienus palielināt Itālijas uzņēmumu kapacitāti, nodrošinot cilvēkus ar atbilstošām 

progresīvām digitālajām prasmēm un vienlaikus radot iespējas jauniešiem, kā arī augstas kvalitātes 

darbavietas. Ir svarīgi, lai Itālija turpinātu centienus uzlabot digitālo tehnoloģiju jomu un attīstītu 

stratēģiskās spējas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Digitālie sabiedriskie pakalpojumi 

 

 

 

 

Itālija ieņem 18. vietu ES digitālo sabiedrisko pakalpojumu ziņā. Neskatoties uz reģistrētajiem 

uzlabojumiem, digitālo sabiedrisko pakalpojumu izmantošana joprojām ir salīdzinoši zema. To 

Itālijas tiešsaistes lietotāju īpatsvars, kuri izmanto e-pārvaldes pakalpojumus, palielinājās no 30 

% 2019. gadā līdz 36 % 2020. gadā. Lai gan tas ir ievērojams pieaugums, tas joprojām ir krietni 

zem ES vidējā rādītāja — 64%. Itālija pārspēj ES digitālo sabiedrisko pakalpojumu piedāvājumā 

uzņēmumiem un attiecībā uz atvērtajiem datiem, taču tā ierindojas zemāk par ES vidējo rādītāju 

digitālo sabiedrisko pakalpojumu jomā iedzīvotājiem un iepriekš aizpildīto veidlapu pieejamības 

ziņā. 

2020. un 2021. gadā bija vērojams straujš digitālo sabiedrisko pakalpojumu galveno atbalsta 

platformu ieviešanas temps. Izsniegto digitālo identitāšu (SPID, eIDAS saderīgā digitālās 

identitātes sistēma) skaits, 2021. gada aprīlī sasniedzot 20 miljonus, kas ir par 400% vairāk nekā 

2019. gada aprīli. Valsts pārvaldes iestāžu skaits, kas izmanto SPID, pieauga līdz 7420, kas ir par 

80% vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu. IO lietotne tika ieviesta 2020. gada aprīlī kā vienas pieturas 

aģentūra piekļuvei uz lietotāju orientētiem digitālajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, arī 

izmantojot viedtālruni; gadu vēlāk, 2021. gada aprīlī, tas bija sasniedzis 11 miljonus lejupielāžu. 

Valdība noteica IO lietotnes obligātu izmantošanu, lai piekļūtu dažiem finansiāliem stimuliem, 



lai mudinātu cilvēkus izmantot digitālos rīkus. Šai iniciatīvai bija galvenā loma lietotnes 

veiksmīgā izlaišanā. 

Labs progress tika fiksēts arī valsts digitālā iedzīvotāju reģistra (ANPR) ieviešanā, kura mērķis ir 

palielināt tā efektivitāti, apkopojot pārvaldēs izplatīto personas informāciju vienā reģistrā. 

Paredzams, ka visas pašvaldības to pieņems līdz 2021. gadam. Turklāt 2020. gada jūnijā valdība 

uzsāka jaunu Ultra-platjoslas plāna platformu, palielinot atvērto datu apjomu, kas ir pieejams 

plašai sabiedrībai un citiem lietotājiem. No 2020. līdz 2021. gadam uzsāktās likumdošanas 

iniciatīvas ieviesa virkni pienākumu un stimulu, lai veicinātu galveno e-pārvaldes platformu 

ieviešanu, un paredzams, ka tās dos turpmāku impulsu valsts pārvaldes modernizācijai visā 

valstī. Runājot par e-veselību, elektroniskā veselības karte (EVK) darbojas visos reģionos, un tās 

ir aktivizējuši lielākā daļa iedzīvotāju. Tomēr gan cilvēku, gan veselības aprūpes speciālistu 

iesaistīšanās līmenis reģionālā līmenī ir ļoti atšķirīgs. 

Visbeidzot, attiecībā uz digitālajām prasmēm publiskajā sektorā Valsts digitālo prasmju 

stratēģijas darbības plānā ir iekļauti 17 projekti šādu prasmju stiprināšanai, apvienojot darbā 

pieņemšanas politikas pārskatīšanu ar mērķtiecīgu apmācību, tostarp sadarbībā ar 

universitātēm, un ar kopienu veicināšanu praksi, iesaistot pētniekus, uzņēmumu vadītājus un 

ierēdņus. Kopumā Itālija turpināja uzlabot digitālos sabiedriskos pakalpojumus iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem. Paredzams, ka pieņemtās likumdošanas iniciatīvas veicinās atbalsta platformu 

pieņemšanu visās valsts pārvaldes iestādēs, tostarp vietējās. Pilnīga IO lietotnes ieviešana kopā 

ar digitālo prasmju nostiprināšanu iedzīvotāju vidū varētu arī veicināt pakāpenisku digitālo 

sabiedrisko pakalpojumu izplatību plašākā sabiedrībā un uzņēmumos. 

 

 

 

 

  



5 Digitālie sabiedriskie pakalpojumi Itālijas atveseļošanas un noturības plānā 

 

 

 

Plānā iekļautas nozīmīgas investīcijas valsts pārvaldes digitalizācijai, atbalstot digitālās 

infrastruktūras modernizāciju, kiberdrošības pastiprināšanu, datu bāzu savietojamību un 

digitālo sabiedrisko pakalpojumu pilnveidošanu plašai sabiedrībai un uzņēmumiem. 

Paredzams, ka investīcijas 1,9 miljardu eiro apmērā palīdzēs izveidot drošu un energoefektīvu 

valsts mākoņdatošanas hibrīdinfrastruktūru (sauktu par Polo Strategico Nazionale) un migrēt 

vietējās un centrālās valsts pārvaldes IT sistēmu uz mākoņa bāzes sistēmu, lai nodrošinātu 

efektīvāku un drošāku. sabiedrisko pakalpojumu sniegšana. Turklāt ir plānota reforma 

(“mākonis vispirms un savietojamība”), lai novērstu šķēršļus mākoņdatošanas ieviešanai, 

racionalizētu datu apmaiņas procesus starp valsts pārvaldes iestādēm un veicinātu digitālo 

pakalpojumu plašu ieviešanu, ieviešot virkni stimulu un pienākumu. 

Pasākumu mērķis ir arī palielināt tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un 

sadarbspēju un pabeigt galvenās digitālās platformas, piemēram, SPID un ANPR. Izmantojot 

iepriekš minētās “starpprogrammatūras” platformas (ANPR, SPID, IO), plāns paredz 

investīcijas EUR 556 miljonu apmērā Nacionālās digitālo datu platformas (Piattaforma Digitale 

Nazionale Dati) izveidei. Izmantojot lietojumprogrammu saskarņu (API) katalogu, platformas 

mērķis ir garantēt datu kopu savietojamību un nodrošināt vienreizējās lietošanas principu, 

tostarp ar veidlapām, kas iepriekš aizpildītas ar informāciju, kas jau ir pieejama valdībai 

dažādās iestādēs. Vienlaikus paredzēts, ka trīs investīcijas EUR 783 miljonu apmērā uzlabos 

iedzīvotājiem paredzēto digitālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un atbilstību vienotās 

digitālās vārtejas procedūrām. 

 

  



 

 Digitālo prasmju aptaujas analīze Itālijā 

 

 

Eiropas Pieaugušo izglītības programma uzsver nepieciešamību būtiski palielināt pieaugušo 

līdzdalību formālajā, neformālajā un ikdienas izglītībā neatkarīgi no tā, vai tās ir darba iemaņas, 

aktīva pilsoniskuma vai personības attīstība un piepildījums. Programmā ir izklāstīts redzējums 

par to, kā pieaugušo izglītībai būtu jāattīstās Eiropā līdz 2020. gadam, un noteiktas šādas īpašas 

prioritātes 2015.–2020. gadam, tostarp efektīvas informēšanas, vadības un motivācijas 

stratēģijas, lai sasniegtu pieaugušos izglītojamos un palīdzētu tiem. Viens no aktuālākajiem 

izaicinājumiem ir tās konkurētspējas stiprināšana labklājības vairošanai, samazinot 

produktivitātes atšķirību no citām attīstītajām ekonomikām, vienlaikus risinot ekonomikas 

ietekmi uz klimata (vides) pārmaiņām, nodrošinot vienlīdzīgas izglītības iespējas visos 

partnervalstu reģionos. Viens no galvenajiem darbības virzieniem ir investīcijas cilvēkkapitāla 

izaugsmē visos līmeņos un uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšanā. Informatīvajā 

ziņojumā par priekšlikumu Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam mērķiem, prioritātēm 

un darbības virzieniem akcentēta "Paradigmas un paradumu maiņa – ceļš uz attīstību", kas 

nozīmē, ka attīstībai ir daudz šķēršļu, tostarp mūsu attieksmes, paradumi un domāšana, kas 

jāmaina - gan vides, gan darba, gan izglītības, gan sadarbības ar vienaudžiem ziņā. 

 

  Respondentu raksturojums 

 

Itālijas aptauja tika veikta divās pašvaldībās - Romā Centrālajā Itālijā un Novarā Itālijas 

ziemeļos. Aptaujā piedalījās 53respondenti, no kuriem lielākā daļa bija 92,5%, bija vecumā no 

25-64 gadiem, 3,8% bija pensionāri vai nepilngadīgie.  



 

 

 

Mazāk nekā puse respondentu (47,2% respondentu) strādā valsts sektorā (skolās, valsts 

iestādēs, pārvaldēs, sociālās aprūpes centros vai pašvaldībās), bet pārējie 41,5% strādā 

privātajā sektorā. 7,5% ir bezdarbnieki. 

 

 

 

Digitālās prasmes darbā 

23% no respondentiem uzskata, ka IT prasmes viņiem ir vairāk kā pietiekamas, lai veiktu darbu, 

un šī ir mazākā grupa,  34,6% domā, ka zina pietiekami daudz sava darba veikšanai. Savukārt 

44,2% uzskata, ka viņu IT prasmes ir nepietiekamas un viņiem tās būtu jāpaaugstina, lai 

strādātu efektīvāk un mūsdienīgāk. Tas ir nedaudz mazāk nekā puse aptaujāto. 



 

 

Atbildot uz jautājumu: "Kas, jūsuprāt, būtu jāiemācās, lai uzlabotu savas kompetences darbā 

un privātajā dzīvē?" bija iespēja dot vairākas atbildes. Liela daļa respondent vēlas uzzināt 

vairāk par “Tehnisko problēmu risināšanu, lietojot datoru”,- 23,1% no kopējā skaita, bet 

21,2%. vēlas “vairāk prasmju par interneta lapu izveidi vai informācijas ievietošanu tajās”. 

13,5% vēlas “vairāk iemaņu audio un video failu veidošanā” un 13.5% vēlas uzzināt vairāk par  

“komunikāciju un sadarbību elektroniskajā vidē”. 

 

 

 

 

 

 

  



  Pašvaldību un to iestāžu mājas lapas un publiskie e-pakalpojumi 

 

Noteikti vairāk nekā 90% itāļu, kas piedalījās aptaujā, apgalvoja, ka viņi izmanto sabiedriskos 

pakalpojumus un tīmekļa vietnes kā informācijas avotu. 

 

 

 

 

Vairāk nekā 32,7% aptaujāto ir apmierināti ar pašvaldību mājaslapu. Apmēram 40% uzskata, 

ka šīs publiskās vietnes ir ērti lietojamas, savukārt 35,4% atbilžu uzskata, ka publiskās vietnes 

nav viegli lietojamas un tajās nav viegli atrast informāciju par kontaktpersonām. Savukārt 17% 

no viņiem ir nepieciešama konsultācija satura aizpildīšanai tiešsaistē. 

 

 

 

 



Elektronisko sabiedrisko pakalpojumu izmantošana 

 

Lielākā daļa aptaujāto izmanto internetbanku- 76,9%, no tiem 55,8% paši tiešsaistē iesniedz 

ienākumu deklarācijas. 50% izmanto interneta pakalpojumus no pašvaldības publiskā portāla 

un 48,1% izmantoto e-konsultācijas tiešsaistē. Pārējās divas lielās grupas 40,4% spēj pieprasīt 

veselības pabalstus tiešsaistē, un 36,5% ir aktīvs elektroniskais paraksts. 

 

Savukārt tie, kuri neizmanto publiskos portālus un bezmaksas publiskās elektroniskās vides, 

norādīja, ka: 

dod priekšroku klātienes pakalpojumiem (38% negatīvu atbilžu) 

Nav nepieciešami (23,1%) 

Lietošana ir pārāk sarežģīta (15,4%) 

Un ne tik mazs skaits atbilžu (15,4%) par šiem pakalpojumiem nekad nav dzirdējuši.  

 

 

 



Informācijas un datu pratība 

 

Prasmju pašnovērtējums, izmantojot meklētājprogrammas informācijas atrašanai (Google, 

Wiki vai citu). 

 

44,2% pilnībā izprot “kā” atrast informāciju un prot izskaidrot to citiem, un 48,1% aptaujāto šo 

tēmu labi izprot.  

 

 

 

Uz apgalvojumu - Es regulāri glabāju informāciju ārējā datu nesējā (atmiņas zibatmiņā) un/vai 

mākonī.  

 

 

 



atbildes dalījās šādi, 44.2% respondenti savas zināšanas un prasmes šajā ziņā uzskata par 

labām, bet otrie 44,2% uzskata, ka to labi saprot un spēj to skaidrot arī citiem. Tātad 88,4% 

aptaujāto regulāri izmanto atmiņas kartes un citas ierīces datu glabāšanai. 

 

 

Runājot par dažādu interneta veikalu un pakalpojumu sniedzēju cenu salīdzināšanu, šķiet, ka 

cilvēki labi ar to tiek gala. Uz jautājumu, vai cilvēki var salīdzināt preču cenas interneta veikalos, 

vairāk nekā puse atbildēja, ka prot: 

• Es varu darīt pats (63,5%) un 

• Es varu darīt ar pārliecību un, ja nepieciešams, varu atbalstīt un vadīt citus (34,6%) 

 

 

  

 

Komunikācija un sadarbība 

92,4% cilvēku prot sūtīt, atbildēt un pārsūtīt e-pastus, tostarp 21,2% cilvēku to labi saprot, bet 

71,2 % spēj pamācīt arī citus, tikai nelielai daļai ir ierobežota izpratne par to.  

 



 

 

Apmēram trešā daļa aptaujāto ļoti labi un patstāvīgi prot veidot anketas un dokumentus un 

sadarboties dažādās tīmekļa platformās (Google Drive, Dropbox, PBworks vai citās). 36,5% to 

spēj darīt ar pārliecību un var atbalstīt citus. 

 

 

Labas zināšanas mēs konstatējam 14. jautājumā, kur cilvēku skaits, kuri pilnībā saprot un var 

vadīt video un tiešsaistes konferences, izmantojot dažādas platformas, piemēram, Zoom / Jitsi 

/ Teams vai kādu citu platformu (ieskaitot citu platformu) ir 94,2%. Tāpēc šķiet, ka saziņa 

tiešsaistē un video komunikācija viņiem ir patiešām ir saprotama. 

 

 

 

 

  



  Digitālā satura veidošana 

 

Vairāk vai mazāk tādu pašu situāciju mēs konstatējām, jautājot cilvēkiem, vai viņi var izveidot 

un rediģēt tekstus vai ievietot attēlus, 88,5% atbild, ka viņi to var darīt ar pārliecību.  

 

 

 

Situācija ir citāda runājot par Excel vai izklājlapām, kur tikai 57,7% ar tām spēj tikt galā  

pārliecinoši, liela grupa - 30,8% apgalvoja, ka var to veikt ar kāda palīdzību un 11,5% nespēj 

strādāt ar Exel izklājlapām vispār.  

 

 

tādu pašu situācija ir veidojot video vai audio failus, kur tikai 48,1% spēj to izdarīt pārliecinoši. 

Lielāka grupa, 42,3%, apgalvoja, ka to spēj veikt ar kāda palīdzību, un tikai 9,6% apgalvo, ka 

nemaz nezina, kā to izdarīt. 



 

 

Drošība 

 

Lielākā grupa, 46,2%, profilakses pasākumus pret tiešsaistes uzbrukumiem datoram var 

izmantot tikai ar kāda palīdzību, un tas ir nopietns zināšanu trūkums Itālijas respondentiem. 

Bet, no otras puses, 34,6% spēj to veikt paši. Tikai neliela grupa datoru drošības jautājumos 

var rīkoties droši un ar pārliecību. 

 

 

Daudz labāk savas zināšanas respondenti vērtē personas datu aizsardzībā–  84,6% 

respondentu apgalvoja, ka viņi zina, kādus personas datus viņi var kopīgot un parādīt tiešsaistē 

un kurus labāk neuzrādīt. 

 



Problēmu risināšana 

 

Vairāk nekā 43,1% aptaujāto nepieciešama palīdzība datora tehnisko problēmu risināšanā. 

39,2% apgalvo, ka var problēmas atrisināt paši,  bet 7.8% var palīdzēt tās risināt arī citiem.. 

 

 

 

Daļai respondent grūtības sagādā arī tehnisko uzstādījumu maiņa, 68,7% to var izdarīt 

patstāvīgi un ar pārliecību. Taču lielai daļai aptaujāto ir vajadzīga palīdzība vai viņi nezina, kā 

to darīt - 31.4%. 

 

Secinājumi un ieteikumi 

1. Paaugstināt iedzīvotāju informētību par digitālajām tehnoloģijām un nepieciešamību 

uzlabot digitāls prasmes, kas veicinātu uzņēmējdarbības efektivitāti un uzlabotu iekšējo 

organizāciju uzņēmumos. 



2. Veicināt piekļuvi digitālajām tehnoloģijām, īpaši atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus. Lai 

veicinātu to uzņēmumu piekļuvi digitālajām tehnoloģijām, kuriem ir lielākas problēmas, var 

tikt izmantoti aizdevumi, dotācijas un citi mehānismi. 

3. Paaugstināt digitālās prasmes ar izglītības palīdzību. Programmas visos līmeņos regulāri 

jāatjauno un digitālajām prasmēm vajadzētu būt daļai no pamata kompetences, kas 

nepieciešama katrā izglītības līmenī vai jomā. 

4. Veicināt darba devēju piekļuvi apmācībai, izmantojot viņu profesionālās vai nozaru 

organizācijas un asociācijas vai valdības kanālus, lai apgūtu informācijas tehnoloģiju 

programmas visu nozaru caurviju darba uzdevumiem. 

5. Iekļaut digitālās prasmes plašākā stratēģijā, kurā iekļautas arī citas darba devējiem 

nozīmīgas caurviju prasmes , kā piemēram, sociālās un komunikāciju prasmes. 

6. Nodrošināt piekļuvi finansējumam digitālo tehnoloģiju un digitālo prasmju attīstībai 

individuāli katram izglītojamajam, nevis ar uzņēmumu starpniecību. 

7. Samazināt digitālo plaisu, koncentrējoeties īpaši uz personām, kurām ir zemas digitālās 

prasmes un kā rezultātā šīm personām ir marginalizācijas risks ne tikai darba tirgū, bet arī 

ikdienas dzīvē, kas savukārt var veicināt sociālo un ekonomisko izslēgšanu. 

 


