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Ievads 

Šis pārskats par digitalizāciju un iedzīvotāju digitālo kompetenci ir sagatavots kā viens no 

Erasmus + līdzfinansētā projekta "Pašvaldības, kas atbalsta pieaugušo izglītību" (MSAE) 

intelektuālajiem rezultātiem. Projekts tiek īstenots laikā no 2020. līdz 2022. gadam. 

Vietējās pašvaldības ir vistuvākā atbalsta iestāde vietējiem iedzīvotājiem, kas darbojas ciešā 

sadarbībā ar vietējiem pieaugušo izglītības nodrošinātājiem. Tas nosaka vietējo 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 par digitalizāciju un iedzīvotāju digitālo kompetenci Igaunijā. 

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

Igaunijā un Itālijā. 

Šim pārskatam ir vairākas nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek pamatota digitālo prasmju nozīmība, 

analizēta Igaunijas digitalizācijas situācija Eiropas kontekstā. 

Otrajā nodaļā tiek analizētas Kanepi novadu iedzīvotāju digitālās prasmes un iedzīvotāju 

viedoklis par savas pašvaldības mājas lapu.  

Pārskata nobeigumā var iepazīties ar kopsavilkumu un secinājumiem. 

 

Digitālās prasmes ir nepieciešamas visa veida darbos1 
 

Eiropas Saveinībā digitālās tehnoloģijas tiek plaši izmantotas darba vietās. 93% Eiropas 

darbavietu izmanto galddatorus, 94%  darba vietu, lai piekļutu internetam, izmanto platjoslas 

tehnoloģiju, 75% - lieto portatīvos datorus un 63% - citas portatīvās ierīces. 22% izmanto 

iekšējos tīklus, 8% automatizētas mašīnas vai instrumentus vai 5% programmējamus robotus. 

Darba vietās ar lielāku darbinieku skaitu digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas vairāk nekā 

darba vietās ar mazākāku darbinieku skaitu. 

Lai mūsdienās veiktu lielāko daļu darbu, ir nepieciešamas digitālās pamatprasmes. Pamata 

digitālās prasmes ietver spēju sazināties pa e-pastu vai lietot sociālos medijus, izveidot un 

rediģēt digitālos dokumentus un meklēt informāciju, vai aizsargāt personisko informāciju 

tiešsaistē. 98% no visām darba vietām ir nepieciešamas vadības prasmes un 90% no tām 

piemēram, inženieriem, ārstiem un medmāsām, skolotājiem, grāmatvežiem, 

programmatūras izstrādātājiem, juristiem un žurnālistiem, tehniķiem, ierēdņiem vai 

kvalificētiem lauksaimniecības darbiniekiem ir jābūt vismaz digitālajām pamatprasmēm. Arī 

80% darbiniekiem, kas strādā tirdzniecībā ir nepieciešamas digitālās pamatprasmes. Bieži vien 
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digitālās pamatprasmes kā prasība tiek norādītas arī celtniecības darbiniekiem (50% no darba 

vietām), rūpnīcu mašīnu operatoriem (34%) un pat zemākā līmeņa nodarbinātajiem (27%).  

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2020 Igaunija2  

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) uzrauga Eiropas kopējo digitālo sniegumu 

un izseko ES valstu progresam digitālās konkurētspējas jomā, sniedzot datus par katras 

dalībvalsts digitalizācijas stāvokli, palīdzot tām noteikt jomas, kurās nepieciešami prioritāti 

ieguldījumi un darbības. 

Saskaņā ar DESI indeksu par 2020. gadu, digitālās prasmes vismaz pamatlīmenī ir vien 58%, 

bet prasmes virs pamatlīmeņa- 33% eiropiešu (skatīt 1. attēlu). 

1. Attēls Iedzīvotāju digitālo prasmju līmenis 

 

 

2. attēlā parādīts dalībvalstu rangs digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā 2020. gadā, 

pamatojoties uz 2019. gada datiem, kur redzam, ka Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Nīderlandē ir 

vismodernākās digitālās ekonomikas ES, kam seko Igaunija. Latvijā un Lietuvā šie rādītāji ir 

vidējā līmenī, Itālijā - zemāki. 

2. Attēls. Digitāls ekonomikas un sabiedrības indekss, 2020. gads 
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Saskaņā ar 2020. gada Eiropas Komisijas digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 

ziņojumu (sk. 2. attēlu), pirms Covid-19 pandēmijas, Igaunija ierindojas 7. vietā no 28 ES 

dalībvalstīm. 

Igaunija turpina sekmīgi darboties digitālo sabiedrisko pakalpojumu jomā un sasniegt 

ievērojamus cilvēkkapitāla attīstības rādītājus. Tomēr arī turpmāk visu ieinteresēto personu 

konsekventa darbība ir svarīga, jo īpaši tāpēc, ka darbinieku prasmju trūkums un to 

neatbilstība darba devēju prasībām ir vieni no galvenajiem šķēršļiem investīcijām 

uzņēmējdarbībā. Interneta pakalpojumu izmantošana joprojām ir nemainīgi augsta. Igaunija 

turpina ieguldīt finanšu līdzekļus platjoslas infrastruktūras izveidošanā, taču valsts ambiciozie 

5G mērķu sasniegšana būs atkarīgi no savlaicīgas t.s. pionieru joslu piešķiršanas. Galvenais 

izaicinājums Igaunijas ekonomikā joprojām ir to uzņēmumu digitalizācija, kuri vēl pilnībā 

neizmanto digitālo tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kā arī digitālo tehnoloģiju vispārēja 

integrācija. 

Igaunija 2018. gadā pārskatīja un atjaunināja savu stratēģiju “Digitālā programma 2020”. Šī 

stratēģija ir balstīta uz skaidriem un pārskatāmiem kritērijiem, kas palīdzēs valstij īstenot 

nepieciešamos pasākumus tālejošo mērķu sasniegšanai. Līdz 2020. gada beigām valdība plāno 

sagatavot un 2021. gadā pieņemt digitālo stratēģiju nākamajiem 5 gadiem. 

Digitalizācijas loma Covid-19  pandēmijas pārvaldībā un ekonomikas 

atveseļošanās atbalstīšanā3 

Pašreizējā COVID-19 infekcijas izraisītā krīze būtiski ietekmē galvenos sabiedrības rādītājus, 

kas saistīti ar interneta pakalpojumu izmantošanu iedzīvotājiem, taču tas, saskaņā ar DESI,  

nav atspoguļots jaunākajā 2019. gada oficiālajā statistikā. Līdz ar to DESI 2020 secinājumi ir 

jāvērtē kopā ar strauji pieaugušo pieprasījumu, kāds pandēmijas laikā ir bijis digitālajai 

infrastruktūrai un pakalpojumiem, un dalībvalstu tūlītējām darbībām. Līdzīgi kā Eiropa 

kopumā atkopjas no pandēmijas radītajām sekām, turpmākā attīstība ir jāplāno, ņemot vērā 

šajā krīzē gūtās mācības. Tas nozīmē, ka īpaša uzmanība jāpievērš tiem rādītājiem, kas attiecas 

uz spēcīgāku un ilgtspējīgu digitālo pārveidi un ekonomikas atveseļošanos, īpaši, izmantojot 

ļoti lielas jaudas tīklus (VHCN un 5G) un  iedzīvotāju digitālajām prasmēm. 

Igaunija ir veikusi vairākus digitalizācijas pasākumus, lai tiktu galā ar COVID-19 krīzi. Iniciatīvas, 

lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību un atbalstītu veselības sistēmu, ietver ar mākslīgo 

intelektu darbināmu tērzēšanas robotu izvietošanu, lai atbildētu uz cilvēku jautājumiem par 

COVID-19; digitālās platformas izstrādi individuālo aizsardzības līdzekļu krājumu un infekcijas 

izplatības prognožu uzraudzībai; attālinātu speciālistu konsultāciju iekļaušanu valsts veselības 

apdrošināšanas fonda atmaksājamo pakalpojumu sarakstā. Igaunija plašākai sabiedrībai ir 
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padarījusi pieejamus vairākus e-apmācības risinājumus, izmantojot Education Nation 

tiešsaistes platformu. 

 Lai atvieglotu tālmācību tiešsaistē, ir organizēti daudz dažādu vebināri un izstrādāti atbalsta 

materiāli. Digitālās tehnoloģijas ir vēl vairāk integrētas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, 

piemēram, izmantojot tiešsaistes izstādi par pagaidu darba piedāvājumiem, ko izveidojis 

Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, kas aktīvo darba tirgus pakalpojumu sniegšanu 

attiecīgā gadījumā pārcēla arī uz digitālajiem kanāliem. Papildu budžets ir piešķirts ātrgaitas 

interneta ierīkošanai lauku apvidos. 2020. gada martā Igaunija organizēja digitālo hakatonu 

“Hack the Crisis”, kura rezultātā tika iegūti daudzi no iepriekš minētajiem risinājumiem, kā 

rezultātā 2020. gada aprīlī tika uzsākts starptautiskais hakatons “Global Hack” ar tūkstošiem 

dalībnieku no vairāk nekā 40 valstīm. Nākotnē ir svarīgi, lai Igaunija koncentrētos uz 

uzņēmumu digitalizāciju dažādās nozarēs, atbalstītu fiksētas platjoslas tīkla ieviešanu, 

sasniedzot vismaz 100 Mbps ātrumu, 

Igaunijas cilvēkkapitāls4 

Saskaņā ar DESI, Igaunija ieņem 3. vietu ES attiecībā uz cilvēkkapitālu. 62% iedzīvotāju ir 

vismaz digitālās pamatprasmes un 37% - digitālās prasmes ir augstākas par pamatprasmēm, 

kas abas pārsniedz ES vidējo līmeni (attiecīgi 58% un 33%). IKT absolventu (7,4%), IKT 

speciālistu (5,7%) un IKT speciālistu sieviešu (2,6%) procentuālais daudzums Igaunijā 2019. 

gadā pieauga un ir augstāks nekā vidēji ES. 

Tomēr uzņēmumi ir identificējuši digitālo prasmju trūkumu kā vienu no galvenajiem šķēršļiem 

ieguldījumiem uzņēmējdarbībā (84% no aptaujātajiem uzņēmumiem), taču esošie ieguldījumi 

cilvēkkapitāla attīstībā un to prasmēs ir zema. Minētais ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka 

daudzu nozaru digitalizācija nevienmērīgi ietekmēs darbiniekus un ir atsevišķas riskam vairāk 

pakļautās darbinieku grupas. 

Igaunija 2018. gadā atjaunināja savu Digitālo programmu 2020, kuras pārskatīšanas procesu 

sāka 2019. gadā. Saskaņā ar šo programmu Igaunija apņēmās uzsākt vairākas iniciatīvas, lai 

nodrošinātu IKT speciālistu nodrošināšanu un augstāku IKT prasmju apguvi tradicionālajās 

Igaunijas ekonomikas nozarēs. Igaunijas mūžizglītības stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka līdz 

2020. gadam 80% iedzīvotāju ir apguvuši digitālās prasmes (personas vecumā no 18 līdz 74 

gadiem ar datorprasmēm). Stratēģijā viena no piecām prioritātēm ir “mūžizglītības 

digitalizācija“. Tās  mērķis ir efektīvāk un ar labākiem rezultātiem pielietot modernās digitālās 

tehnoloģijas mācībās, uzlabot iedzīvotāju vispārējās digitālās prasmes un nodrošināt, ka 

iedzīvotāji var piekļūt jaunās paaudzes digitālajai infrastruktūrai. 
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Interneta pakalpojumu izmantošana5 

2019. gadā Igaunija ieņem 7. vietu ES interneta pakalpojumu izmantošanas ziņā. 

Kopumā interneta izmantošana Igaunijā ir augsta (88% iedzīvotāju). Igaunijas iedzīvotāji vēlas 

veikt dažādas tiešsaistes darbības, no kurām vispopulārākās ir ziņu lasīšana (89%, salīdzinot 

ar 72% ES vidējo rādītāju) un banku pakalpojumu izmantošana (89%, salīdzinot ar 66% ES 

līmenī). Tiešsaistes kursu apmeklētāju īpatsvars Igaunijā ir lielāks (15%) nekā vidēji ES (11%). 

Igaunijā, arī virs ES vidējā līmeņa, internetu izmanto mūzikas, video un spēļu atskaņošanā 

(83%), sociālo tīklu izmantošanā (72%) un lai iepirktos tiešsaistē (75%). Pārdošana tiešsaistē 

(20%), video pēc pieprasījuma (27%) un videozvani (59%) ir nedaudz zem ES vidējā līmeņa. 

Pašvaldības un sabiedriskie pakalpojumi6 

Igaunijā ir panākta vienošanās par ”IKT stratēģiju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

attīstībai pašvaldībām”, kur noteikts, ka: 

• Pašvaldību iedzīvotājiem sniegtie e-pakalpojumi ir nepieciešami. Tiem jābūt pilnīgiem, 

mūsdienīgiem, lietojamiem; 

• valdību IKT infrastruktūrai un tehnoloģijai jābūt standartizētai, koordinētai, stabilai, 

ilgtspējīgai un drošai; 

• Nepieciešama koordinēta IKT attīstība pašvaldībās. 

Stratēģijas mērķis ir savienot pašvaldību pakalpojumu portālus un informācijas sistēmas ar 

valsts informācijas sistēmu, lai samazinātu pašvaldību izmaksas un padarītu pakalpojumu 

pieejamību un lietošanu vieglāku un ātrāku pašvaldību iedzīvotājiem. 

 

Kanepi pašvaldības digitālo prasmju aptaujas analīze 

Igaunijā aptauja tika veikta Kanepi pašvaldībā. Tā ir neliela pašvaldība Dienvidigaunijā ar 4790 

iedzīvotājiem, 524,49 km², šeit ir 49 ciemati, 3 skolas, 4 bērnudārzi, lielākā apdzīvotā vieta ir 

Kanepi (557 iedzīvotāji). 

Anketa tika publicēta vietnē Kanepi pašvaldības mājas lapā, uz Pašvaldības Facebook lapā un 

nosūtīta pašvaldības nodaļu darbiniekiem (skolas, bērnudārzi, sociālās aprūpes centri) pa e-

pastu. 

                                                             
5 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-estonia 
6 https://www.elvl.ee/kov-it-koordineerimine 

https://kanepi.kovtp.ee/
https://www.facebook.com/kanepivald


Respondentu raksturojums 
 

Aptaujā piedalījās 80 respondenti, 85% no tiem (68) bija 25-64 gadus veci, 8 respondenti 65 

gadus veci vai vecāki un 4 jaunāki par 25 gadiem. 

 

Vairāk nekā puse respondentu (57%, 46 respondenti) strādā valsts sektorā (skolās, 

bērnudārzos, sociālās aprūpes centros vai ir pagasta amatpersonas, 13 privātajos uzņēmumos 

vai NVO, 7 tirdzniecības vai pakalpojumu nozarē (kas arī ir privātajā sektorā), 8 nestrādā un 6 

norādījuši atbildi " cits". 

 

 

 

Digitālās prasmes darbā 
 

47,5% respondentu (38) savas darba prasmes novērtēja kā pietiekamas, lai veiktu savu darbu. 

12,5% (10) konstatē, ka viņu IKT prasmes ir vairāk nekā pietiekamas, lai veiktu savu darbu, un 



40% (31) uzskata, ka viņu IKT prasmes ir nepietiekamas un ka viņiem vajadzētu uzlabot savas 

IT prasmes, lai strādātu efektīvāk un mūsdienīgāk.  

 

Zemāk apkopotas atbildes uz jautājumu: "Kā jūs domājat, kas jums jāiemācās, lai uzlabotu 

savas IT prasmes darbā un privātajā dzīvē?" (atbilžu varianti): 

1. Tehnisko problēmu risināšanas prasmes, strādājot ar datoru - 61,3%; 

2. Prasmes tīmekļa lapas izstrādāšanai un informācijas ievietošanai tajā - 42%; 

3. Prasmes izmantot Excel programmu - 41,3%; 

4. Prasmes veidot audio, video failus - 38,8%; 

5. Komunikācijas un sadarbības prasmes e-vidē - 33,8%; 

6. Prasmes izveidot Google aptaujas - 33,8%; 

7. Tekstu veidošana un rediģēšana, attēlu pievienošana, darbs ar tabulām - 33,8%. 

 

 

Bez minētajām prasmēm, respondenti atzīst, ka vēlas apgūt datu bāzu veidošanu, datu 

filtrēšanu, meklēšanas funkcijas, drošības risku pārvaldību, kā arī drosmi izmantot datoru. 



 

Informācija pašvaldību un to iestāžu tīmekļa vietnēs 

Apmēram 2/3 respondentu izmanto vietējās pašvaldības un to iestāžu tīmekļa vietnes; 7 

respondenti ir norādījuši, ka neizmanto pašvaldības vietni. 

 

Vairāk nekā puse respondentu ir apmierināti ar pašvaldības tīmekļa vietni. 

 

 

Vienlaikus 19,7% uzskata, ka tīmekļa vietnē nav viegli atrast kontaktinformāciju 

konsultācijām, 18,2% nav viegli atrast e-veidlapas un e-pakalpojumus un 15,2% 

respondentiem bieži nepieciešama palīdzība, aizpildot e-veidlapas vai e-pieteikumus, 

jo tas ir pārāk sarežģīti. 

 

  



Elektronisko sabiedrisko pakalpojumu izmantošana 

 

Gandrīz 95% respondentu lieto internetbanku, un 88,6% respondentu spēj patstāvīgi aizildīt 

un iesniegt savu gada ienākumu deklarāciju: 

• Es izmantoju internetbanku - 94,9% (75 cilvēki); 

• Pats iesniedzu gada ienākumu deklarāciju - 88,6% (70 cilvēki); 

• Es varu izmantot portālu digilugu.ee - 83,5% (66 cilvēki); 

• Es varu parakstīt digitāli 82,3% (65 cilvēki); 

• Es varu izmantot e-nodokļu biroju - 77,2% (61 cilvēks); 

• Es izmantoju eesti.ee portālu 75,9% (60 cilvēki); 

• Es varu izmantot dažādus e-konsultāciju pakalpojumus 46,8% (37 cilvēki); 

• Man nepieciešama palīdzība, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju - 3,8% (3 cilvēki); 

• Man nepieciešama palīdzība, izmantojot portālu digilugu.ee - 10,1% (8 cilvēki); 

 

Uz jautājumu par iemesliem, kāpēc respondenti neizmantoja publiskos portālus un 

bezmaksas publisko elektroniskos rīkus, respondenti norādīja: 

• Nav nepieciešams (16 respondenti); 

• Priekšroka tiek dota tiešai saziņai (14 respondenti); 

• Lietošana ir pārāk sarežģīta (2 respondenti); 

• Nav par tiem dzirdējis (1 respondents); 

• Citi iemesli (6 respondenti). 

 



 

Informācija un datu pratība 

 

Savu prasmju pašnovērtējumā lietot elektroniskās, meklētājprogrammas, lai atrastu 

informāciju(Google, Wiki vai cita): 

 

• 48% respondentu savas zināšanas vērtē kā labas; 

• 30,4% respondentu ļoti labi prot izmantot un spēj to paskaidrot citiem; 

• zināšanas ir ierobežotas 25,3% respondentu; 

• Nevar vispār izmantot (nav zināšanu) - 2,5% respondentu. 

 

 
 

Attiecībā par jautājumu „Es regulāri datus dublēju/ saglabāju USB vai mākonī“ atbildes  

grupējamas divās grupās - puse respondentu savas zināšanas un prasmes šajā ziņā uzskata 

par labām vai ļoti labām, bet puse savas prasmes uzskata par ierobežotām vai to vispār nav. 

Rezultāti: 



• Man ir ierobežotas zināšanas šajā jomā - 36,5%; 

• Es to pilnībā saprotu un varētu to izskaidrot citiem - 25,7%; 

• Man ir labas zināšanas šajā sakarā - 25,7%; 

• Man par to nav nekādu zināšanu - 12,2%. 

 

 
Uz jautājumu par to vai tiek salīdzinātas produktu cenas tiešsaistes veikalos,  vairāk nekā puse 

respondentu atbildēja, ka  to prot: 

• Es varu strādāt patstāvīgi - 57,1%; 

• Es varu un, ja nepieciešams, varu pamācīt citus - 14,3%; 

• Es varu, bet man nepieciešama palīdzība - 11,7%; 

• Nevaru - 18,5%. 

  

 

Komunikācija un sadarbība 
 

99% respondentu var nosūtīt, atbildēt un pārsūtīt e-pastus, tostarp 47,5% norādījuši atbildi 

„Es to labi protu “, 42,5% norādījuši „Es to protu pilnībā un es varētu to izskaidrot citiem“, 



8,8% atbildēja „Es to protu tikai daļēji“, un tikai viena persona atbildēja, ka neprot izmantot 

e-pastu. 

 

 

 

Apmēram trešā daļa respondentu ļoti labi un patstāvīgi var izveidot anketas un dokumentus 

un sadarboties dažādās tīmekļa platformās (Google disks, Dropbox, PBworks vai citas), 

Respondentu atbildes: 

• Es varu to izdarīt, ja kāds man palīdz- 33,8%; 

• Es varu strādāt patstāvīgi - 32,5%; 

• Es vajadzības gadījumā varu instruēt arī citus - 3,4% (3 cilvēki); 

Vienlaikus jānorāda, ka 30% no respondentiem ir atbildējuši „Es nezinu kā to izdarīt“. 

 

 



Ceturtā daļa respondentu var vadīt grupas sanāksmi/ videokonferenci Zoomi / Jitsi / Teams 

vai kādā citā platformā (ieskaitot instruēšanu citiem), bet trešā daļa vispār neko nezina par 

šādām iespējām: 

• Es vajadzības gadījumā varu instruēt arī citus - 7,5% 

• Es varu vadīt sanāksmi - 31,3% 

• Es varu piedalīties sanāksmē tikai tad, ja tiek nosūtīta saite - 28,8% 

• Neprotu- 32,5%. 

 

Digitālā satura veidošana 
 

40% respondentu jūtas nedroši strādāt ar tekstapstrādes programmām. 

Respondentu atbildes uz jautājumu „Es protu rediģēt tekstus, ievietot attēlus“ 

• Nevaru - 13,8%; 

• Es varu, bet man nepieciešama palīdzība - 26,3%; 

• Es varu strādāt patstāvīgi - 41,3%; 

• Es varu un vajadzības gadījumā varu instruēt citus - 18,8%. 



 

62,5% respondentu jūtas nedroši, lietojot Excel programmu un tikai 10% ir gatavi izskaidrot 

Excel programmas lietošanu citiem. 

Respondentu atbildes uz jautājumu „Es protu strādāt ar formulām un izmantot citas Excel 

rīkjoslas iespējas“: 

• Nevaru - 27,5%; 

• Es varu, bet man nepieciešama palīdzība - 35%; 

• Es varu strādāt patstāvīgi - 27,5%; 

• Es varu un nepieciešamības gadījumā varu instruēt citus - 10%. 

 

Aptaujas dati liecina, ka 78,7% respondentu jūtas nedroši par audio un video failu (datu kopu) 

izveidi un tikai 3,8% (3 cilvēki) saka, ka ir gatavi izskaidrot audio un video failu izveidi citiem. 

Atbilžu apkopojums uz jautājumu „Es protu izveidot audio un video failus“:  

• Nevaru - 50% 

• Es varu, bet man nepieciešama vadība un palīdzība - 28,7% 



• Es varu strādāt patstāvīgi - 17,5% 

• Es varu un nepieciešamības gadījumā varu instruēt citus - 3,8%. 

 

 

Drošība 
 

Mazāk nekā trešdaļa respondentu nodrošina savu datoru un citu ierīču drošību.  

Atbilžu apkopojums uz aptaujas jautājumu „Es izmantoju profilakses pasākumus pret 

tiešsaistes uzbrukumiem datoram (antivīrusu programmas, ugunsmūrī, https šifrēšana u.c.)“: 

• Neizmantoju - 31,3% 

• Es izmantoju, bet man nepieciešama palīdzība un norādījumi - 40% 

• Es to dar patstāvīgi - 25% 

• Es izmantoju un varu instruēt citus par šo tēmu - 3,8%. 

 

 

 



Daudz labāk respondenti vērtē savas zināšanas par personas datu aizsardzību.  51,2% no 

aptaujas dalībniekiem norādījuši, ka tiem ir laba izpratne par šo jautājumu, 18,8% pilnībā 

saprot šos jautājumus un to var izskaidrot citiem; 28,7% saprot tikai daļēji un tikai 1% neko 

par šiem jautājumiem nezin. 

 

Problēmu risināšana 

 

Vairāk nekā 77% respondentu atzina, ka tiem nepieciešama palīdzība tehnisku problēmu 

risināšanā.  

Atbilžu apkopojums uz aptaujas jautājumu „Ja saskaros ar tehnisku problēmu, lietojot datoru, 

es risinājumus varu atrast internetā“:: 

• Nevaru - 33,8% 

• Es varu, bet man nepieciešama palīdzība - 43,8% 

• Es varu un to daru patstāvīgi - 18,8% 

• Es to labi protu un, ja nepieciešams, varu instruēt citus - 2,5%. 

 



 

Arī tehnisko iestatījumu maiņa respondentiem sagādā grūtības. Tikai 8,8 % no respondentiem 

ir norādījuši, ka prot pārliecinoši mainīt datora iestatījumus un var konsultēt citus par šo 

jautājumu un 28,7% ir laba izpratne par šo jautājumu. Savukārt lielākā daļa respondentu 

nejūtas pārliecināti (40%- es varu, bet man nepieciešama palīdzība) vai vispār nezina, kā to 

izdarīt (22,5%):   

 

 

Secinājumi 
 

Pusei Kanepi novada respondentu ir samērā labas datorprasmes, taču ir dažas specifiskas 

datorprasmes, kuras respondenti atzīst, ka tās būtu jāuzlabo. Vietējās pašvaldības varētu 

atbalstīt savus iedzīvotājus šo prasmju pilnveidošanā, organizējot šādus kursus. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka būtu jāuzlabo tādas datorprasmes kā, piemēram, tehnisku 

problēmu risināšana, strādājot ar datoriem, audio un video un tīmekļa lapu veidošana, darbs 

programmā Excel,  datu mākoņu izmantošana, datoru aizsardzība pret kibernoziegumiem utt., 

kuras netiek efektīvi izmantotas ikdienā strādājot ar datoru. 

 


