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Atruna 

Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + KA2 programma. Šajā publikācijā ietvertā informācija un 

uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas 

Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas to vārdā, nevar tikt saukts pie atbildības par 

šajos materiālos publicētās informācijas izmantošanu. 
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Ievads 

Šis pārskats par digitalizāciju un iedzīvotāju digitālo kompetenci ir sagatavots kā viens no  
Erasmus + programmas 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 pašvaldību īpašo lomu 
pieaugušo izglītībā. 
Projekta mērķis ir attīstīt un palielināt pašvaldību lomu pieaugušo izglītības atbalstīšanā, lai 
veicinātu lielāku pieaugušo dalību izglītībā. 
Šis pārskats sniedz ieskatu par digitalizāciju un iedzīvotāju digitālo kompetenci Latvijā. Līdzīgus 
pārskatus sagatavo visi projekta partneri, kas ļauj salīdzināt situāciju Latvijā, Lietuvā, Igaunijā 
un Itālijā. 
Šim pārskatam ir vairākas nodaļas. Pirmajā nodaļā pamatota digitālo prasmju nozīmība, 
analizēta Latvijas un partneru valstu digitalizācijas situācija Eiropas kontekstā, Latvijas 
pašvaldību saziņa ar iedzīvotājiem e-vidē,  klientu apkalpošanas centru darbību, digitālo 

tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos, kā arī pievērsta uzmanība  Latvijas Digitālās transformācijas 
pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam rīcības virzienam digitālo prasmju apgūšanai.  
Otrajā nodaļā analizētas Auces un Jēkabpils novadu iedzīvotāju digitālās prasmes un 
iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības mājas lapu.  
Pārskata nobeigumā var iepazīties ar kopsavilkumu un secinājumiem. 

 

Digitalizācija un iedzīvotāju digitālā pratība Latvijā
 

Digitālo prasmju nozīmība 
Mūsdienu digitalizācijas un tehnoloģiskās attīstības noteiktajos darba tirgus apstākļos darba 

ņēmējiem nepieciešamas daudzveidīgas un daudzpusīgas kompetences, elastība, kā arī 

prasme un spēja strādāt nemitīgām pārmaiņām pakļautā vidē. Tādējādi iedzīvotājiem, lai viņi 

veiksmīgi pielāgotos šīm pārmaiņām un uzturētu spēju konkurēt darba tirgū, ir būtiski 

pastāvīgi, visa mūža garumā, papildināt savas zināšanas un prasmes, piedaloties dažādās 

izglītības aktivitātēs. 

Digitālās prasmes augstā līmenī šobrīd tiek pieprasītas visās nozarēs, līdz ar to efektīvāka to 

izmantošana un izpratne palīdz daudz ātrāk un ērtāk paveikt ikdienā nepieciešamos 

uzdevumus. Digitālās kompetences nepieciešamas arī ikdienā, piemēram, saziņai sociālajos 

tīklos, valsts un pašvaldību pakalpojumu izmantošanā un citur. Ne mazāk būtiskas ir iedzīvotāju 

zināšanas un prasmes attiecībā uz kritisko domāšanu un drošības aspektiem, izmantojot digitālo vidi. 

 Droši un atbildīgi izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un ar to starpniecību 

varam iegūt arī jaunas zināšanas.   

Digitālās prasmes ir starpnozaru caurviju prasmes, no kurām ir atkarīgas indivīda iespējas 

izglītoties, konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos.  

Digitālā kompetence ir  viena no ES Padomes ieteiktajām pamatkompetencēm mūžizglītībā. Savukārt 
EK dokumentā “Digitālās kompetences ietvarstruktūra pilsoņiem” (DigComp )1 ir noteiktas  

                                                             
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-
01aa75ed71a1/language-en 
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pilsoņiem nepieciešamas digitālās kompetences 5  jomas:  
- informācijas un datu izmantošanas pratība; 
-  komunikācija un sadarbība;  

- digitālā satura radīšana (tostarp programmēšana);  

- drošība tiešsaistē; 

- problēmu risināšana un kritiskā domāšana.  

Ekonomikas ministrijas Darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognoze2 ir viens no instrumentiem, kas ļauj 

priekšlaicīgi paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Arī šeit atzīts, ka darba tirgu aizvien 

vairāk ietekmēs ekonomikas digitalizācijas tendences un darbavietu automatizācija. 

Kā Ieteikumi darba tirgus neatbilstību mazināšanai minēta pieaugušo izglītības attīstība: 

 • Prasmju fonda izveide – pilotprojekta veidā izskatīt iespēju nozaru vajadzībām izveidot mācību 

fondu, kurā veic iemaksas arī darba devēji un, kas tālāk kalpotu trūkstošo speciālistu sagatavošanai; 

 • nepārtrauktas izglītošanās kultūras ieviešana sabiedrībā, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju prasmju 

atjaunošanos un attīstību atbilstoši mūsdienu darba tirgus straujām pārmaiņām. 

 

Latvijas situācija Eiropas kontekstā 
Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)3 uzrauga Eiropas kopējo digitālo sniegumu 
un izseko ES valstu progresu digitālās konkurētspējas jomā, sniedzot datus par katras 
dalībvalsts digitalizācijas stāvokli, palīdzot tām noteikt jomas, kurām nepieciešami prioritāri 
ieguldījumi un darbības. 
Saskaņā ar DESI indeksu par 2020. gadu, digitālās prasmes vismaz pamata līmenī ir vien 58%, 
bet prasmes virs pamata līmeņa – 33% eiropiešu. (Skat. 1. attēlu) 
 

1. Attēls Iedzīvotāju digitālo prasmju līmenis  
 

 

 

                                                             
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.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 arī Igaunija. Latvijā un Lietuvā šie rādītāji ir vidējā 

līmenī, Itālijā – zemāki. 

2. Attēls. Digitālā ekonomika un sabiedrības indekss, 2020 

 

 

3.attēlā redzam digitālo sabiedrisko pakalpojumu līmeni ES valstīs. Efektīva e-pārvalde var nodrošināt 

lielāku efektivitāti un ietaupījumus valdībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šajā DESI rādītājā līdere 

ir Igaunija, daudz neatpaliek arī Lietuva un Latvija. Itālijai rādītāji – vidējā līmenī. 

3. attēls Digitālie sabiedriskie pakalpojumi 

 

Digitālo pamatprasmju trūkums kavē plašāku IKT izmantošanu iedzīvotāju vidū, tādēļ ir būtiski 

veicināt gan sabiedrības digitālo prasmju un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par 

iedzīvotājiem pieejamiem digitālajiem rīkiem darbam digitālajā vidē, gan pilnveidot valsts 

pārvaldes darbinieku profesionālo kompetenci, lai speciālisti, kuri strādā ar klientiem, spētu 

motivēt un atbalstīt klientus digitālās vides sniegto priekšrocību izmantošanai.  



6 
 

Digitālas ekonomikas iespēju pilnvērtīgai izmantošanai, nepieciešams veicināt arī uzņēmēju 

informētību un izpratni par digitālo iespēju izmantošanu, sniegt konsultatīvu atbalstu 

uzņēmējiem praktiskai digitālo iespēju izmantošanai. Jāveicina uzņēmēju vadības prasmes, kas 

nepieciešamas darbam digitālās transformācijas apstākļos, t.sk., ikdienas darba procesu 

pārveidi atbilstoši digitālas ekonomikas iespējām, mudinot uzņēmējdarbībā izmantot mākslīgā 

intelekta, lielo datu un mākoņa risinājumus, digitālo mārketingu un sociālos medijus, 

izmantojot iespējas organizēt darbu attālināti. 

Arī Covid-19 infekcijas izraisītās krīzes ietekme ir paātrinājusi digitālo transformāciju. Lai gan 

attālinātais darbs un izglītība daudziem ir kļuvušas par realitāti, ir akcentējusies jau pastāvošā 

digitālo prasmju plaisa, radot nevienlīdzību, jo daudziem cilvēkiem nav vajadzīgā digitālo 

prasmju līmeņa vai arī viņu darbavietas un izglītības iestādes ir starp tām, kas atpaliek 

digitalizācijā. 

OECD pētījumā4 uzsvērti faktori, kas kavē plašāku digitālo tehnoloģiju lietošanu, to starpā ir lielā mazo 

uzņēmumu proporcija, kam parasti ir zemāki IKT ieviešanas rādītāji; tādu darbinieku trūkums, kuriem 

ir atbilstošas prasmes, lai pilnībā izmantotu IKT priekšrocības; un darbinieku trūkums ar papildu 

prasmēm, piemēram, nav pārvaldības, kas nepieciešama darba prakses pārveidošanai uzņēmumos. 

Pašvaldību saziņa ar sabiedrību un klientu apkalpošanas centru darbība 
Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrija (VARAM)5 pētījusi pašvaldību saziņu ar 

sabiedrību un klientu apkalpošanas centru darbību.  2019. gada pētījumā izcelta pašvaldību pasīvā 

attieksme mērķtiecīgi attīstīt to tīmekļvietņu lietojamību mobilajās ierīces, kas ir īpaši svarīgi, ņemot 

vērā, ka arvien pieaug lietotāju skaits, kas tīmeklim piekļūst izmantojot mobilās ierīces. 2019. gadā pēc 

ekspertu veiktā vērtējuma gandrīz pusei (49% jeb 51 pašvaldība) pašvaldību tīmekļvietnes neatbilda 

mobilajai versijai.  

Pozitīvi, ka 86% jeb 89 pašvaldības savas tīmekļvietnes apmeklētāju pieredzi izzina, un četras 

piektdaļas (70 pašvaldības) no tām pēdējā gada laikā ir ieviesušas uzlabojumus, balstoties uz 

tīmekļvietnes apmeklētāju pieredzes izzināšanas rezultātiem.  

Lielākā daļa (54% jeb 56 pašvaldības) pašvaldību ir atvēlējusi sadaļu tīmekļvietnē sabiedrības 

līdzdalības mudināšanai. Savukārt (63% jeb 66 pašvaldības) pašvaldību savā tīmekļvietnē 

neizmanto e-līdzdalības rīkus (piemēram, aktuāla jautājuma uzdošana, tiešsaistes aptauja, 
diskusiju forums u.c.) Pašvaldības arī aktīvi izmanto savus sociālo tīklu kontus, to adreses ir 
ievietotas atiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē un informācija tajos tiek regulāri atjaunota.   
VARAM mudina pašvaldības aktīvāk veikt tīmekļvietņu lietotāju viedokļu uzzināšanu – 
analizējot ne tikai statistiku par tīmekļvietnes apmeklētājiem, bet arī veicot  tīmekļvietnes 
apmeklētāju anketēšanu un savas tīmekļvietnes uzlabošanu atbilstoši to lietotāju 
ierosinājumiem un priekšlikumiem.  
Pozitīvi ir vērtējams fakts, ka lielākajā daļā pašvaldību klientu apkalpošanas centros ir pieejami 
datori un klients var saņemt pašvaldības darbinieka praktisku palīdzību pašvaldības e-
pakalpojumu izmantošanai., tomēr tiešsaistes režīmā saņemt konsultācijas par valsts 
pārvaldes pakalpojumu (tērzētava – chat vai Skype, vai citā tūlītējas tiešsaistes saziņas formā) 
ir iespējams tikai 3% pašvaldību. Ņemot vērā to, ka arvien populārāka kļūst e-pakalpojumu 

                                                             
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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izmantošana, šādas funkcijas nodrošināšana būtu ļoti svarīga. Praktiski visās pašvaldībās (98%) 
to apmeklētājiem ir nodrošināts brīvs publiski pieejams WiFi. 
Pašvaldību iesniegtie dati par 2018. gadu norāda, ka aptuveni trešā daļa pieprasīto un saņemto 
pakalpojumu ir caur elektronisko kanālu, un tas ir otrs populārākais pašvaldību pakalpojumu 
saņemšanas/izsniegšanas kanāls. Vairāk nekā puse pakalpojumu pieteikumu ir noritējusi caur 
pastu.  
Savukārt par iedzīvotāju informētību par pakalpojumiem VARAM pētījumā secināts, ka iedzīvotāji ir 

labi informēti par pakalpojumiem, ar kuriem saskaras vairākums nodokļu maksātāju: gada ienākumu 

deklarācija, algas nodokļu grāmatiņa un slimības pabalsts. Tostarp augsta informētība ir arī par 

pieteikšanos dokumentu izgatavošanai (pasei vai eID kartei) un dzīvesvietas deklarēšanu. 

Kopumā Latvijas sabiedrībā interneta, e-pakalpojumu, kā arī interneta bankas lietošana ir ļoti plaši 

izplatīta. 

Tomēr iedzīvotāju vidū plaši netiek izmantoti jaunākie valsts pārvaldes tehnoloģiju risinājumi – eID 

karte ir 38% iedzīvotāju, un aptuveni katrs desmitais iedzīvotājs izmanto e-parakstu.  Neskatoties uz 

kopējo augsto iedzīvotāju briedumu interneta un e-pakalpojumu lietošanā, veidojas trīs iedzīvotāju 

grupas, kurās ir zemāka informētība par e-pakalpojumiem, un biežāk šo grupu pārstāvji izvēlas meklēt 

informāciju klātienē: seniori, iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem (līdz 350 EUR) un iedzīvotāji, kuriem 

ērtāk ar valsts un pašvaldību iestādēm ir sazināties krievu valodā. 

Viena no mazāk informētākajām grupām par e-pakalpojumiem, kā arī grupa, kura pauda vismazāko 

vēlmi pieteikt pakalpojumus elektroniski vai izmantot citas jauno tehnoloģiju iespējas ir seniori. Tādēļ 

mērķēti ir jāveic tehnoloģijām atvērtāko senioru uzrunāšana. Paralēli jāīsteno vispārēji lietojamības un 

piekļūstamības uzlabojumi tiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski senioriem vai personām pirmspensijas 

vecumā – konsultācijas par VSAA pakalpojumiem, pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda 

deklarāciju, informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru un valsts fondēto pensiju shēmas 

(pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstu. Papildu aktivitātes ir iespējams īstenot caur neformāliem 

kanāliem – gan uzrunājot senioru ģimenes locekļus, gan senioru paziņas (t.sk. citus tehnoloģijām 

atvērtākus seniorus) – mudinot tos izmantot un popularizēt e-pakalpojumus, akcentējot finansiālos 

ieguvumus un norādot uz pakalpojumu pieteikšanas un saņemšanas vienkāršumu.  

Digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos 
Kas attiecas uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos, VARAM Latvijas uzņēmēju 2020. 

gada aptaujas dati liecina, ka gandrīz visi uzņēmēji izmanto e-pastu (99%) un Valsts ieņēmuma 

dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (99%). Lielākā daļa uzņēmēju izmanto arī: e-

pakalpojumus portālā Latvija.lv (77%); izsūta klientiem elektroniskus rēķinus, kuri nav 

automātiski apstrādājami (71%); elektroniski veic preču vai pakalpojumu pasūtījumus caur 

tīmekļa vietnēm vai mobilajām lietotnēm (66%). Tāpat lielākā daļa uzņēmēju(58%) norāda, ka 

uzņēmuma amatpersonas pēdējā gada laikā ir parakstījušas dokumentus ar drošu elektronisko 

parakstu kā arī to, ka 54%uzņēmumu ir mājaslapa vai konts sociālajos tīklos. 

Galvenais iemesls, kādēļ daļa uzņēmēju saviem klientiem nesūta elektroniskos rēķinus, 

neglabā datus mākoņos, nav interneta mājaslapas vai konta sociālajos tīklos, nav parakstījušas 

dokumentus ar e-parakstu ir tāds, ka nav nepieciešamības to darīt, labi iztiek tāpat. 

Aptuveni ⅔ aptaujāto uzņēmēju (67%) norāda, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē viņu 

uzņēmums nav ieviesis jaunus digitālos risinājumus vai palielinājis jau esošo digitālo 

risinājumu izmantošanu savā uzņēmējdarbībā. To ir izdarījuši 29% aptaujāto uzņēmēju.  
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Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam 
Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam6, viens no rīcības 

virzieniem ir nodrošināt iespēju pastāvīgi un pēc individualizēta pieprasījuma apgūt digitālās 

prasmes ikdienai, uzņēmējdarbībai, izmantojot dažādu institūciju, NVO un sociālo partneru 

koordinēti sadarbību, lai efektīvi izmantotu to rīcībā esošo kompetenci, resursus un kapacitāti.  

MSAE projektā  veicām pētījumu, lai izzinātu konkrēti kādas digitālās prasmes iedzīvotājiem 

pietrūkst un jomas, kurās prasmes būtu jāpilnveido, Aptaujā iekļāvām arī jautājumus par 

iedzīvotāju prasmēm izmantot e pakalpojumus un viņu apmierinātību ar pašvaldības mājas 

lapu, tā dodot iespēju pašvaldību pieaugušo izglītotājiem piedāvāt iedzīvotājiem 

nepieciešamās prasmes, pašvaldībai atbalstīt šo prasmju pilnveidi kā arī uzlabot savu mājas 

lapu atbilstoši iedzīvotāju interesēm. 

Projekta partneru aptauju veica nelielās pašvaldībās. Latvijā aptauja tika veikta Auces un 

Jēkabpils novados. 

  

                                                             
6 https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam 
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Auces un Jēkabpils novada iedzīvotāju digitālo prasmju analīze un 
iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības mājas lapu 
Rezultātu analīze 

Respondentu raksturojums 
 

Latvijā aptauja tika veikta Auces un Jēkappils novados.  Šeit apskatīti Auces novada aptaujas rezultāti 

(diagrammas) un salīdzināti ar Jēkabpils novada aptaujas rezultātiem. 

 

Auces aptaujā piedalījās 66 repondenti, gan vīrieši, gan sievietes, no tiem 78,8 % vecumā no 25-64 

gadiem, 19,7% virs 65 gadiem, un 1,5 % vecumā no 15 līdz 24 gadiem 

 

Nedaudz vairāk kā puse (65,2%) respondentu strādā pašvaldības vai valsts iestādē, pārējie  34,8 % 

tirdzniecības sektorā,  MVU, privātā uzņēmumā, NVO vai citur. 

Jēkabpils novadā pārliecinoši lielākā daļa respondentu (vairāk kā 80%) ir 25-64 gadu veci valsts vai 

pašvaldības iestādē strādājošie.  
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Digitālās prasmes darbā 

 

Aucē 
50,7% respondentu atzīst, ka  viņu dartorprasmes ir pietiekamas, lai veiktu darbu, 
20,9%  respondentu uzskata, ka tās ir vairāk nekā pietiekami, lai veiktu darbu, savukārt 
23,9 %  respondentu  uzskata, ka tās būtu jāatjaunina, lai veiktu darbu efektīvāk un mūsdienīgāk. 
Savukārt Jēkabpilī šie skaitļi atbilstoši ir – 45,8%, 17,9%, 35,1% 
Tabulā redzam kādas datorprsmes, pēc pašu ieskatiem Auces un Jēkabpils novadu respondentiem 
būtu jāuzlabo. 

 Aucē % Jēkabpilī % 

Komunikācijas un sadarbības prasmes e-vidē 13,6 22 

 Vairāk prasmju darbā ar Excel programmu 22,7 36,3 

Vairāk prasmju Google aptauju veidošanā 10,6 28,6 

Prasmes darbā ar tekstu, tā rediģēšana, attēlu,  tabulu ievietošana  16,7 22 

Tehnisko problēmu risināšanas prasmes, strādājot ar datoru 33,3 48,8 

Vairāk prasmju par tīmekļa lapas izveidi un informācijas ievietošanu tajā 15,2 44,6 

Vairāk prasmju par video/ audio failu izveidi  27,3 51.8 

Bez minētajām prasmēm, respondenti atzīst, ka vēl vēlētos apgūt datu bāzu veidošanu, 
IT sistēmas, Zoom platformas lietošanu,  digitālo mārketingu, īssceļu lietošanu, canvas un rasēšanas 

programmas. 

Pašvaldību un to iestāžu tīmekļa vietnes un publiskie elektroniskie pakalpojumi 

 

Abos novados iedzīvotāji aktīvi izmanto pašvaldības mājas lapu kā informācijas avotu (89,4% 

respondentu Aucē un 76,8% - Jēkabpilī). Lielāko daļu respondentu apmierina mājas lapas saturs (70% 

Aucē un 58,4%, Jēkabpilī), bet tikai 1,7 % Auces novada un 9,3% Jēkabpils novada respondentu 

atzīst, ka tā ir viegli lietojama. Varam secināt, ka pašvaldību tīmekļa vietnes ir svarīgs un iedzīvotājiem 

nepieciešams informācijas avots. 
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Aptaujas rezultāti liecina, ka vairums respondentu (70% Aucē un 58,4% Jēkabpilī) atzīst, ka 

pašvaldības mājas lapas saturs viņus apmierina un vietne ir ērti lietojama. Tomēr ir norādes, ka 

pašvaldības varētu uzlabot savas tīmekļa vietnes, risinot šādus jautājumus: 

 18%  procenti respondentu Aucē un Jēkabpilī apgalvo, ka pašvaldības mājaslapā nav viegli atrast 
kontaktinformāciju konsultācijai; 

 8,3 % Auces un 16,1% Jēkabpils respondentu apgalvo, ka nav viegli piekļūt elektronisko 
pakalpojumu e-formām; 

 3,3 % Auces un 4,3% Jēkabpils respondentu apgalvo, ka savlaicīgi nesaņem atbildes uz e- 
konsultācijām. 

Tikai 1,7% Auces un 9,3 % Jēkabpils respondentu apgalvo, ka ir viegli saņemt elektroniskas 

konsultācijas, iesniegt e-pieteikumus un saņemt e-pakalpojumus. 

 

Atbildes uz jautājumu, vai respondenti spēj izmantot elektroniskos sabiedriskos pakalpojumus, liecina, 

ka lielākā daļa respondentu tos izmanto. Auces novadā 98,5% respondentu izmanto internetbanku, 

75,8% - elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS, 66,7% - portālu Latvija.lv, 59,1% respondentu spēj 

iesniegt pieteikumu slimības pabalsta saņemšanai, 54,5% spēj izmantot  dažādas elektroniskas 

konsultācijas. 

Ļoti līdzīgas atbildes snieguši arī Jēkabpils respondenti. Var secināt, ka respondentiem ir labas prasmes 

izmantot elektroniskos sabiedriskos pakalpojumus. 
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Publisko elektronisko pakalpojumu neizmantošanas iemesli: 
41,2% Auces un 36,4% Jēkabpils respondentu dod priekšroku klātienes pakalpojumiem; 
11,8 %  Auces un 23,6% Jēkabpils respondentu publiskie elektroniskie pakalpojumi ir pārāk sarežģīti;   
17,6 % Auces un 45,5% Jēkabpils respondentiem tos nevajag. 
 

Informācija un datu pratība 

 

45,5% Auces un 49,4 % Jēkabpils respondentu labi izprot, kā izmantot elektroniskās 
meklājprogrammas.  
37,9 % Auces un 32,7% Jēkabpils respondentu pilnībā izprot šo jautājumu un var izskaidrot to citiem. 
16,7% Auces un 17,3 % Jēkabpils respondentu par to ir daļēja izpratne un nav  tādu respondentu, 
kuri neko nezinātu. 
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38,5 % Auces un 36,9% Jēkabpils respondentu - prot uzglabāt datus USB un / vai datu mākoņos. 

15,4% Auces un 14,9% Jēkabpils  respondentu to izprot pilnībā un varētu to izskaidrot arī citiem. 

Diemžēl 10,8% Auces un 4,7% Jēkabpils respondentu nezin, kā to izdarīt un 33,8% Auces un 43,5%  

Jēkabpils respondentu tikai daļēji izprot šo jautājumu.  

 

 

 

26,9% Auces un 29,8% Jēkabpils respondentu var pārliecinoši salīdzināt dažādu tiešsaistes veikalu / 

pakalpojumu sniedzēju cenas un paskaidrot to citiem, patstāvīgi to spēj izdarīt 53,7% Auces un 47,6% 

Jēkabpils respondentu, ar citu palīdzību to spēj veikt– 13,4% Auces un 11,9% Jēkabpils respondentu. 

6% Auces un 10,7% Jēkabpils respondentu nezina, kā to izdarīt. 
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Komunikācija un sadarbība 

 

Labāka situācija ir ar e-pasta lietošanu (nosūtīt, pārsūtit, atbildēt). 57,6% Auces un 71,4% Jēkabpils 

respondentu to labi pārzina un spēj izskaidrot arī citiem, 36,4% Auces un 24,4% Jekabils respondentu 

to spēj darīt patstāvīgi. 10,9 Auces un 4,2% Jēkabpils procentiem respondentu ir ierobežota izpratne 

un nav respondentu, kuri to nemācētu izdarīt. 

 

Tikai 10,6% Auces un 8,9% Jēkabpils respondentu var pārliecinoši izveidot anketas, dokumentus un 

sadarboties, izmantojot tiešsaistes platformas un izskaidrot to citiem. 19,7 % Auces un 29,2 % 

Jēkabpils respondentu prot to izdarīt patstāvīgi, 37,9 procenti Auces un39,3% Jēkabpils respondentu 

to var izdarīt ar citu palīdzību. Diezgan ievērojams skaits respondentu - 31,8 procenti Aucē un 22,6% 

Jēkabpilī - nezina, kā to darīt. 
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Atbildes uz šo jautājumu Auces un Jēkabpils respondentiem atšķiras. 9,1% Auces un 15,5% jēkabpils 

respondentu spēj vadīt attālinātas sanāksmes,  izmantojot dažādas platformas un to paskaidrot arī 

citiem, 22,7% Auces un 53% Jēkabpils respondentu spēj to veikt labi,  savukārt 40,9 % Auces un 

24,4% Jēkabpils respondentu prot tikai atbildēt uz video zvaniem, bet  21,2% Auces un 7,1% 

Jēkabpils respondentu neprot atbildēt uz video zvaniem vai vadīt sanāksmi tiešsaistē. 

 

Digitālā satura veidošana 

 

22,7% Auces un 29,2% Jēkabpils respondentu spēj pārliecinoši izveidot un rediģēt tekstus un ievietot 

attēlus, 45,5% Auces un 55,4% Jēkabpils respondentu šo darbību var veikt patstāvīgi, 25,8%  Auces 

un 13,1% Jēkabpils respondentu - ar citu palīdzību, bet 6,1 % Auces un 2,3% Jēkabpils respondentu 

to nespēj. 
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45,5 % Auces un 42,9% Jēkabpils respondentu spēj izmantot formulas un citas Excel opcijas ar citu 

palīdzību, 28,8% Auces un 36,9% Jēksabpils respondentu šīs darbības spēj veikt patstāvīgi, un tikai 

9,1% Auces un 10,7% Jēkabpils respondentu tos var veikt pārliecinoši. Ievērojams skaits 

respondentu, 7 % Auces un 9,5% Jēkabpils respondentu nezina, kā izmantot Excel programmas rīku 

joslas. 

 

 

 

Aptaujas dati liecina, ka tikai 4,6 procenti Auces un 8,9% Jēkabpils respondentu spēj pārliecinoši 

veidot audio un video ierakstus. 19,7% Auces un 23,8% Jēkabpils respondentu to spēj izdarīt 

patstāvīgi, bet lielākā daļa – 40,9% Auces un 47,6% Jēkabpils respondentu - to var izdarīt ar citu 

cilvēku palīdzību. Ievērojama daļa respondentu (34,8% Auces un 19,6% Jēkabpils) vispār nezina, kā 

izveidot audio un video ierakstus. 
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Drošība 

 

 

 

Lielākā daļa respondentu (47%  Auces un 51,2% Jēkabpils) savu datoru no kiberuzbrukumiem var 

pasargāt tikai ar citu palīdzību, patstāvīgi to spēj - 18,2% Auces un 16,1% Jēkabpils respondentu un 

pārliecinoši to spēj veikt  tikai 7,6% Auces un 4,7% Jēkabpils respondentu. Liela daļa respondentu 

(27,3% Aucē u 28% Jēkabpilī) to  nemaz  nedara. 

 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka lielākā daļa (65,2% Aucē un 58,3% Jēkabpilī) respondentu zina, kādus 

personas datus nedrīkst publiskot tiešsaistē un citos tiešsaistes medijos un vēl 13,6 % Auces un 23,2% 

Jēkabpils respondentu ne tikai to zin, bet spēj to paskaidrot arī citiem. 18,2 procenti Auces un 15,5% 

Jēkabpils respondentu tikai daļēji pārzin personas datu aizsardzību tiešsaistē. Tikmēr 3% 

respondentu gan Aucē, gan Jēkabpilī neko nezin par personas datu aizsardzību. 
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Problēmu risināšana 

 

 

 

Ļoti maza daļa (7,6%) Aucē un 10,1% Jēkabpilī) respondentu spēj pārliecinoši atrast risinājumus 

tehniskām datora problēmām, tehniskas problēmas patstāvīgi spēj atrisināt nedaudz vairāk 

respondentu – 25,8 % Aucē un 22% Jekabpilī. Lielākā daļa respondentu (51,5 procents Aucē un 

56,5% Jekabpilī) to var izdarīt ar citu palīdzību, tomēr 15,2 procenti respondentu Aucē un 3% 

Jēkabpilī to vispār nespēj izdarīt. 

 

15,2 % Auces un 22,6% Jēkabpils respondentu spēj pārliecinoši mainīt datora iestatījumus un 42,2% , 

Auces un 31% Jēkabpils respondentu ir laba izpratne par šo jautājumu, 28,8 % Auces un 22,6% 

Jēkabpils respondentu spēj mainīt iestatījumus ar citu palīdzību, un tikai 4,5% Auces un 4,1% Jēkabpils 

respondentu nezina, kā to izdarīt. 
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Kopsavilkums 
Auces un Jēkabpils novadu iedzīvotāju aptauja parādīja, ka 50% respondenti uzskata, ka viņiem ir 

pietiekami labas IT prasmes, kas nepieciešamas darba aktivitātēm. Tomēr tajā pašā laikā viņi uzskata, 

ka dažas prasmes ir jāuzlabo. Viņi vēlētos uzlabot savas prasmes tehnisku problēmu risināšanā, 

strādājot ar datoriem, audio un video un tīmekļa lapu veidošanā un darbam programmā Excel.  

Aptaujas rezultāti rāda, ka pašvaldību tīmekļa vietnes ir svarīgs un nepieciešams iedzīvotāju 
informācijas avots. Pēc vairākuma respondentu domām, viņi ir apmierināti ar pašvaldību vietņu saturu 
un arī atzīmē, ka tās ir ērti izmantot. Lielākā daļa respondentu izmanto kādu publisku elektronisku 
pakalpojumu, no kuriem vispopulārākie ir internetbanku pakalpojumi, elektroniskās deklarēšanas 
sistēma EDS, Portāls Latvija.lv, pieteikums slimības pabalsta saņemšanai, dažādas e- konsultācijas. Un 
tikai 4,5% respondentu neizmanto  e-pakalpojumus. No kuriem un puse respondentu uzskata , ka tie 
viņiem nav vajadzīgi, ~  35% dod priekšroku klātienes pakalpojumiem, bet 15% tie ir pārāk sarežģīti. 
 

Aptaujas  rezultāti liecina, ka pārliecinoši lielākā daļa Auces un Jēkabpils novadu iedzīvotāji zina, kā 

izmantot pārlūkprogrammas un trešā daļa to spēj izskaidrot arī citiem. 

Tomēr jāatzīmē, ka trešdaļa respondentu prasmes uzglabāt informāciju USB un / vai datu mākoņos ir 

nepietiekošas un 10% par to nezin neko.  

Sazinoties un sadarbojoties, izmantojot tiešsaistes / elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, respondenti 

var labi nosūtīt, pārsūtīt un atbildēt uz e-pastiem. Citas prasmes - dokumentu un anketu veidošana, 

tiešsaistes sadarbības platformu izmantošana, attālinātu notikumu vadīšana - ir samērā vājas. 1/3 

respondentu par to nezin neko un 38% spēj sadarboties e-vidē tikai ar citu palīdzību. 

70% respondentu ir pārliecināti par spēju radīt, rediģēt tekstus un ievietot attēlus, komentārus, 

zemsvītras piezīmes utt. Tomēr spēja strādāt programmā Excel ir vājāka -  40% to spēj veikt labi vai 

paskaidrot arī citiem. Un tikai ¼  respondentu spēj veidot digitālos audio un video ierakstus. Šie 

rezultāti korelē ar spējām, kuras respondenti vēlas uzlabot. 

Lielākais vairums respondentu izprot personas datu aizsardzības nozīmi, bet mazāka izpratne ir par 

datoru aizsardzību pret kibernoziegumiem.  

Secinājumi 
1. Pusei Auces un Jēkabpils novadu iedzīvotājiem ir salīdzinoši labas datorprasmes, bet ir atseviškas 

specifiskas datorprasmes, kuras respondenti atzīst, ka tās būtu jāuzlabo. Tā kā atbildes uz lielāko daļu 

no jautājumiem abos novados ir bijušas līdzīgas, tas ļauj secināt, ka arī citos Latvijas novados 

iedzīvotāju datorprasmes varētu būt līdzīgas un pašvaldībām būtu ieteicami atbalstīt savus iedzīvotājus 

šo prasmju pilnveidē. 

2. Būtu jāuzlabo specifiskās datorprasmes (tehnisku problēmu risināšana, strādājot ar datoriem, audio 

un video un tīmekļa lapu veidošana, darbs programmā Excel, sadarbība dokumentu veidošanā e-vidē, 

audio un video veidošana, datu mākoņu izmantošana, datoru aizsardzība pret kibernoziegumiem u.c), 

kuras ikdienas darbībās netiek izmantotas efektīvi, un iedzīvotāji paši to saprot. 
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Izmantotie avoti 
DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens With eight proficiency levels and 

examples of use Authors: Stephanie Carretero, Riina Vuorikari and Yves Puni. Pieejams: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c5e7879-308f-11e7-9412-

01aa75ed71a1/language-en 

Informatīvs ziņojums “Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” 2020. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/lv/media/598/download 

Eiropas Savienības (ES) Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-latvia 

Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam Pieejams: 

https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam 

ESAO pārskati par digitālo transformāciju Digitalizācija Latvijā. Pieejams: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/a58d1c1a-

lv.pdf?expires=1621060404&id=id&accname=guest&checksum=0C8C15D2BBC570FD3D36B74CF28F

9E2C 

Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pētījums. Pieejams: 

https://mana.latvija.lv/e-indeksa-rezultati/    

MSAE projektā veiktā Auces un Jēkabpils iedzīvotāju aptauja. 
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