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Atruna 
Šo projektu atbalsta Eiropas Komisija - programma Erasmus + KA2. Šajā publikācijā ietvertā informācija un uzskati ir 
tikai autoru īpašums, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības oficiālos uzskatus. Ne Eiropas Savienības 
iestādes ne tās struktūras, ne kāds, kas rīkojas to vārdā, nevar būt atbildīgs par šajā dokumentā ietvertās informācijas 
izmantošanu. 
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Digitalizācijas situācija Lietuvā 

Galvenie dokumenti 

 
Lietuvā (LT) digitalizācija un digitālās prasmju mācīšana balstās uz šādiem galvenajiem dokumentiem: 
1. Valsts progresa stratēģija Lietuvā 2030 (2019)https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517 
2. 2021. – 2030. Gada valsts progresa plāns (2020. gads) https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-

vovernybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas 
3. Valsts progresa programma 2014. – 2020. Gadam (2012)https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028 
4. Lietuvas rūpniecības digitalizācijas ceļvedis 2019–2030 (2019) https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-2030 
5. Lietuvas mākslīgā intelekta stratēģija (2019) 

https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/DI_strategija_LT(1).pdf 
6. Informācijas sabiedrības attīstības programmas 2014. – 2020. Lietuvas Republikas digitālā 

programma ”(2014)https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9 

7. Par pasākumu plāna e-pārvaldes koncepcijas īstenošanai (2004) apstiprināšanu https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222092?jfwid=rivwzvpvg 

 

Galveno dokumentu vadlīnijas un to īstenošanas pasākumi 

Nacionālās progresa programmas 2021. -2030.gadam projektā ir definēts uzdevums “veicināt valsts - 
publiskā sektora, ekonomikas un sabiedrības digitalizāciju, radot risinājumus, kas ļauj uzņēmumiem, 
publiskajam sektoram un akadēmiskajai sabiedrībai izmantot nepieciešamo datu apstrādi, veikt 
kiberdrošības pasākumus, uzlabot iedzīvotāju spēju pilnībā izmantot jauno tehnoloģiju priekšrocības, 
paaugstināt izpratni par turpmākajām tehnoloģiskajām izmaiņām un dot valstij iespēju tām pielāgoties ”. 
 
Ziņojums 2021. – 2027. gadam “Iepriekšējās ietekmes novērtēšanas pakalpojumi sabiedrības 
digitalizācijai”1 atzīmē, ka: 
 Lietuvā laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam un no 2014. līdz 2020. gadam tika apstiprināti 26 

pasākumi informācijas sabiedrības veicināšanai. 
 Investīcijas no ES struktūrfondiem ir viens no nozīmīgākajiem finanšu avotiem Lietuvas digitālajai 

politikai.  
 Laikā no 2007. līdz 2020. gadam sabiedrības digitalizācijā jau ir ieguldīti 352,182 miljoni eiro. No ES 

struktūrfondiem plānots ieguldīt vēl 9,93 miljonus EUR. Galvenās investīcijas tiek piešķirtas digitālo 
pakalpojumu attīstībai. 

 Laikā no 2014. līdz 2020. gadam ir palielinājušās investīcijas valsts informācijas resursu konsolidācijā 
un lietuviešu valodas un kultūras digitalizācijā, un ir uzsākti atvērto datu pasākumi. 

 Laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam tādi pasākumi kā e-pārvaldes pakalpojumi valstī un  
pašvaldībās bija paredzēti, lai radītu lietotājam draudzīgus, viegli pieejamus un efektīvus e-

                                                                   
1 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-2030
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-2030
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/DI_strategija_LT(1).pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
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pakalpojumus. Šo pasākumu ietvaros dažādas valsts iestādes ir īstenojušas 28 e-pakalpojumu 
projektus un vienu konkrētu projektu, lai izstrādātu tipiskus e-pakalpojumus visām LT pašvaldībām. 

 
 

Lietuva Eiropas kontekstā 

Saskaņā ar digitalizācijas progresa rādītājiem Lietuva (LT) ir "vidējā"2 ES līmenī. Lai gan dažās jomās 
(piemēram, publisko e-pakalpojumu sniegšana) LT pārsniedz ES vidējo rādītāju, dažās citās jomās 
(piemēram, digitālās prasmes) tā atpaliek. Pēc Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI)3 
2020. gadā Lietuva ierindojas 14. vietā starp 28 ES dalībvalstīm (1. attēls). 
 

 
 
1 diagramma. Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) reitings 2020. Avots: Eiropas Komisija: 2020. gada 
digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss4 
 
Lietuva ieņem augstu vietu (8) digitālo sabiedrisko pakalpojumu un digitālo tehnoloģiju integrācijas jomā. 
Lietuva 2020. gadā panāca progresu daudzās novērtētajās jomās (2. attēls). Valsts ir uzrādījusi īpaši labus 
rezultātus, integrējot digitālās tehnoloģijas un publiskos e-pakalpojumus. Tomēr dažas jomas, piemēram, 
cilvēkkapitālā, Lietuva joprojām ir zem ES vidējā līmeņa. 
 

 
 

                                                                   
2 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf 
3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 
4 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 

https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
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2 diagrammas. DESI: relatīvi rezultāti pēc apgabala. Avots: Eiropas Komisija: 2020. gada digitālās ekonomikas un 
sabiedrības indekss5 
 

Digitalizācijas un digitālās prasmes izaicinājumi 

Analizējot Lietuvas pēdējo gadu digitalizācijas politiku un ES struktūrfondu ieguldījumu ietekmi, eksperti 
izšķir trīs galvenos izaicinājumus: 1) LT iedzīvotāju sliktās digitālās prasmes; 2) biznesa investīciju trūkums 
digitālajās tehnoloģijās un prasmēs; 3) lēna un sadrumstalota publiskā sektora digitālā transformācija. 
 

Lietuvas sabiedrības digitālās spējas 

Valdības stratēģiskās analīzes centra (STRATA) pētījuma rezultāti6 parādiīja, ka savu digitālo lietotprasmi 
kā “labu” vai “ļoti labu” vērtē 53 procenti respondent no 50-59 gadiem; 48 procenti no 60-69 gadiem un 
26 procenti no 70-74 gadiem. Lielāks skaits (vairāk nekā 70 procenti) respondentu, kuri savas digitālās 
prasmes vērtē kā „labas” vai „ļoti labas”, ir vecumā no 15 līdz 49 gadiem. 

 

Saskaņā ar DESI7  digitālo iespēju novērtējums par Lietuvas cilvēkkapitālu ir zemākais no pieciem 
rādītājiem, kas veido DESI indeksu. 2020. gadā 56 procentiem LT iedzīvotāju (ES vidējais rādītājs - 57%) bija 
vismaz digitālās pamatprasmes, un 32 procentiem prasmes bija augstākas par digitālajām pamatprasmēm 
(ES - 33%). 
Saskaņā ar Lietuvas Statistikas departamenta datiem8 situācija mājsaimniecībās 2020. gadā bija šāda: 77% 
mājsaimniecību mājās bija personālie datori un 82% - interneta pieslēgums; pilsētā 80% mājsaimniecību 
mājās bija datori un 84% - interneta pieslēgums; laukos attiecīgi - 70 un 78 procenti. 79 procenti 
mājsaimniecību ar piekļuvi internetam izmantoja vadu platjoslas pakalpojumus vai bezvadu fiksēto tālruni, 
66 procenti - mobilo tīklu. 

2020. gadā internetu izmantoja:  
 83,1% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem. 
 99,1% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 24 gadiem  
 46,1% iedzīvotāju vecumā no 65 līdz 74 gadiem.  

                                                                   
5 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 
 
6https: //strata.gov.lt/lt/naujienos/8-naujienos/775-tik-puse-vyrimman-amziaus-gyventoj-turi-gerus-skaitmeninius-igudzius 
7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 
8 https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-internete 

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5854
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
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16.9% Latvijas iedzīvotāju nekad nav izmantojuši internetu. Lielākā daļa no viņiem (66%) norādīja, ka 
viņiem internets nav vajadzīgs. Citi svarīgi iemesli, kāpēc mājās neizmanto internetu, ir zināšanu trūkums 
(44%) un dārgais aprīkojums (18%),1 procents norādīja, ka tā neizmantošanas iemesls bija platjoslas 
interneta nepieejamība mājsaimniecības dzīvojamā rajonā. 
 
Lietuvas iedzīvotāju vidū populārākās interneta aktivitātes ir ziņas, bankas pakalpojumi, videotelefonija, 
sociālie tīkli, mūzika, video un spēles. Tomēr lietuvieši nesasniedz ES vidējo rādītāju interneta izmantošanā 
tirdzniecībai un iepirkšanās iespējām. 
 
2020. gadā internetu mācību nolūkos izmantoja 27,1 procents Lietuvas iedzīvotāju:  
73 procenti vecumā no 16 līdz 24 gadiem; 28,6 procenti  vecumā no 25 līdz 54 gadiem un 7,6 procenti ir 
vecumā no 55 līdz 74 gadiem. 
 
Lietuvieši mazāk nekā citi ES pilsoņi internetu izmanto, lai veiktu sarežģītākas darbības. PIAAC pētījums9 
atklāja, ka Lietuvā vismazāk attīstītā prasmju joma ir problēmu risināšana, izmantojot tehnoloģijas. 
Lietuvas digitālo prasmju līmenis ir viens no zemākajiem pētījumā iesaistīto valstu vidū, līdzīgi kā Turcijā, 
Čīlē un Grieķijā. 
 
Projekta „Savienotā Lietuva“ mērķis ir attīstīt plašākas sabiedrības digitālās prasmes10. Aptauja11 atklāja, ka 
76 procenti iedzīvotāju izvairās lūgt un meklēt palīdzību, ja saskaras ar grūtībām, izmantojot IKT. Tiek 
pieņemts, ka šie cilvēki pat bez maksas nepiedalīsies digitālās pratības mācībās, tāpēc ir vajadzīgi papildu 
mērķtiecīgi publicitātes pasākumi, lai piesaistītu cilvēkus šīm programmām. 
 

Publiskie e-pakalpojumi 

Publisko e-pakalpojumu jomā Lietuva ieņem 6. vietu ES. LT ir sasniegusi daudz labākus rezultātus nekā 
vidēji ES gandrīz visos digitālo sabiedrisko pakalpojumu segmentos (e-pārvaldes pakalpojumu lietotāji, 
iepriekš aizpildītas veidlapas, e-pakalpojumu izmantošana, digitālie publiskie e-pakalpojumi biznesa 
uzņēmumiem).12. Vienīgais izņēmums ir atklātie dati (24. vieta ES). 2020. gadā asaskaņā ar Lietuvas 
Statistikas departamenta datiem13 E-pakalpojumus izmantoja 57,7% iedzīvotāju. 
 
Galvenais valdības un valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir Elektroniskās pārvaldes vārteja14. Kā norādīja 
Digitālās sabiedrības attīstības komiteja, 2020. gadā vairāk nekā 1103,7 tūkstoši LT iedzīvotāju apmeklēja 
un izmantoja šī portāla sniegtos e-pakalpojumus. 
 

E-pakalpojumus veselības aprūpei var iegūt, izmantojot īpašu portālu esveikata.lt15.  
 

                                                                   
9 http://piaac.lt/ 
10 https://www.prisijungusi.lt/ 
11 https://www.prisijungusi.lt/naujienos/tyrimas-76-proc-salies-gyventoju-drovisi-prasyti-pagalbos-susidure-su-skaitmenine-
aplinka/ 
12 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 
13 https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-internete 
14 https://www.epaslaugos.lt/portal/ 
15 https://www.esveikata.lt/ 

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


 6 

Pašvaldības e-pakalpojumi 

2004. gadā Lietuvas Republikas iekšlietu ministrs apstiprināja dokumentu - Indikatīvais sabiedrisko 
pakalpojumu saraksts, kas jāiesniedz pašvaldību iestādēm un iestādēm, kuras izmanto digitālās 
tehnoloģijas. Sarakstā ir 27 pakalpojumu grupas, no kurām dažas sastāv no 36 pakalpojumiem. 
Pakalpojumi ir saistīti ar pašvaldībai piederošo iestāžu īpašajām funkcijām. Lietuvas pašvaldību tīmekļa 
vietņu novērtējums16 parādīja, ka pašvaldības ne vienmēr ievēro noteikto klasifikāciju.  
 
Saskaņā ar pašvaldības amatpersonu aptaujas datiem17, pašvaldību darbinieku datorprasme ir vismaz 
vidēja (58 % pašvaldības) vai augsta (42 % pašvaldības). Visu aptaujāto pašvaldību pārstāvji atzīmēja, ka 
pakalpojumu pārvietošana uz virtuālu telpu palīdzētu tos padarīt pieejamākus. 
 
Pētījums arī atklāja, ka pašvaldībās pieprasītākie publiskie e-pakalpojumi ir: sociālo pabalstu aprēķināšana 
un izmaksāšana un sociālo pakalpojumu un cita sociālā atbalsta sniegšana; būvju izmantošanas uzraudzība, 
ēku projektēšanas nosacījumu kopuma un būvatļauju pilnvarošana likumā noteiktajā kārtībā; valsts 
atbalsta pārvaldīšana mājokļa iegādei, sociālo mājokļu nodrošināšana; tirdzniecības un citu pakalpojumu 
sniegšanas tirgus un sabiedriskās vietās kārtības noteikšana, atļauju (licenču) izsniegšana likumos 
noteiktajos gadījumos un kārtībā; vietējā sabiedriskā transporta organizēšana; arhīva dokumentu 
pārvaldība. 
  
2007.-2013.gadā pasākuma E-pārvaldes pakalpojumi pašvaldībās 18 ietvaros tika mēģināts uzlabot e-
pakalpojumus pašvaldībās, taču projekta rezultatīvie rādītāji liecina, ka e-pakalpojumus izmantoja tikai 
4,88% pašvaldības pakalpojumu lietotāju. 
 

Uzņēmējdarbības digitalizācija (digitālo inovāciju centri) 

No 2007. līdz 2020. gadam ieguldījumi uzņēmumu digitalizācijā tika atdalīti no kopējiem ieguldījumiem 
publiskajā digitalizācijā un bija vērsti uz digitālo inovāciju centru (SIC) attīstību.19. SIC ir izcilības centri, kas 
nodrošina vienas pieturas aģentūras principu, lai uzņēmumi gūtu labumu no digitalizācijas (piemēram, lai 
uzlabotu procesus, produktus vai pakalpojumus). SIC vajadzētu padarīt digitalizāciju pieejamāku visu 
nozaru uzņēmumiem (īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)), tādējādi mudinot uzņēmumus 
ieguldīt digitalizācijā un radīt apstākļus uzņēmējdarbības produktivitātes uzlabošanai. 
 
 

Saskaņā ar 2019. gada DESI indeksa datiem20, Lietuva ieņem 10. vietu ES uzņēmējdarbības digitalizācijā un 
pārsniedz ES -28 vidējo rādītāju. Tomēr liela daļa Lietuvas uzņēmumu neizmanto digitālo tehnoloģiju 
sniegtās priekšrocības: gandrīz puse Lietuvas uzņēmumu 2017. gadā neveidoja un neuzturēja biznesa 
vadības programmatūru vai sistēmas un tikai 10,9 procenti Lietuvas uzņēmumu organizēja apmācības 
saviem darbiniekiem, lai atjauninātu savas IKT prasmes, kas ir ievērojami mazāk nekā vidēji ES (23%). Tikai 
44 procenti darbinieku darbā izmanto datorus (19. vieta ES, kur ES vidēji ir 54%)21.  
 

                                                                   
16 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/IVPK_18.pdf 
17 Arī tur  
18 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf 
19 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 
20 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania 
21 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf 

https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf


 7 

Izglītības iniciatīvas 

Pašlaik digitālo prasmju pilnveidi Lietuvā piedāvā formālās un neformālās pieaugušo izglītības iestādes, 
bibliotēkas, privātās izglītības iestādes, akadēmiskās iestādes, NVO u.c. Šādu mācību saturs ir ļoti dažāds - 
sākot no rīkemi saziņai tiešsaistē, sociāliem tīkliem, publisko e-pakalpojumu izmantošanu, tīmekļa vietnes 
izstrādi, atvērtajiem mācību resursiem, tālmācības iespējām līdz multividei, piemēram, digitālajām 
fotogrāfijām, e-publicēšanu, žurnālistiku digitālajā vidē. Liela daļa mācību notiek dažādu projektu ietvaros. 
 
Dažas iniciatīvas digitālās prasmes uzlabošanai 

 Asociācija „Logs uz nākotni“ (https://www.langasiateiti.lt/) ir Lietuvas bezpeļņas iniciatīva, kuru 2002. 
gadā uzsāka sociāli atbildīgi privāti biznesa uzņēmumi, veicinot interneta izmantošanu Lietuvā, 
mudinot sabiedrību droši izmantot IKT savā ikdienas dzīvē. Logs uz nākotni uzsāka publisko interneta 
piekļuves punktu (PIAP) izveidi publiskajās bibliotēkās - pašlaik darbojas vairāk nekā 1200 PIAP ar 
bezmaksas piekļuvi internetam; vairāk nekā 100 000 pieaugušajiem bija iespēja piedalīties IKT 
pamatkursos. 

 Mārtiņa Mažvīda Nacionālā bibliotēkaun citas publiskās bibliotēkas 2019. gadā 298 674 iedzīvotājiem 
sniedza digitālās prasmes mācības un konsultācijas. Reģionālajās bibliotēkās iedzīvotājiem un 
mājsaimniecībām, kurām nav piekļuves internetam, tiek nodrošinātas dažādas digitālās tehnoloģijas 
un internets. 

 Lietuvas Tālmācības un e-mācību asociācija (LieDM, http://liedm.net/en/about-liedm/ ) ir brīvprātīga 
organizācija, kas apvieno 46 Lietuvas zinātnes, studiju un izglītības iestādes, kā arī personas, kas veic 
uz tehnoloģijām balstītas (tālmācības) studijas un e-mācības. LieDM mērķis ir Lietuvā attīstīt uz 
tehnoloģijām balstītas, attālinātas un e-mācības. 

 Nacionālā tālmācības asociācija (NDMA, https://ndma.lt/en/about-nade/ ) - sociāla, brīvprātīga 
asociācija (16 biedri 2021. gadā), dibināta 1999. gadā. Tās mērķis ir attīstīt tālmācību Lietuvā, 
piedalīties valsts tālmācības politikas veidošanā.  

 Nacionālo digitālo koalīciju Lietuvā (NDG) (http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/ )-izveidoja 
iestādes, uzņēmumi un organizācijas, lai palielinātu nodarbinātību, veicinot IKT zināšanas un panāktu 
efektīvāku digitālā potenciāla izmantošanu, sadarbojoties, īstenojot e-sabiedrības attīstības 
programmu Digitālā programma Lietuvai 2014.-2020. NDG veic šādas aktivitātes saistībā ar pieaugušo 
MIL izglītību: cilvēku ar zemas kvalifikācijas apmācību un pārkvalifikāciju; digitālo čempionu 
nomināciju kopienās; izpratnes veidošanu ES kampaņu laikā (Get Online Week, Coding week, Girls in 
IKT, Drošāka interneta diena u.c.) u.c. 

Izmantotie avoti 

 2021. – 2027. skaitmeninimo išankstinio poveikio vertinimo paslaugos. Galutinė ataskaita Viļņa 
2020-04-17, UAB „Visionary Analytics“https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-
skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf [piekļuve 20.05.27.] 

 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (2007). 
Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų tyrimų ataskaita. 
Viļņa.http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskai
tos/IVPK_18.pdf [skatīts 02.06.2021.] 

 Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė 
darbotvarkė“ vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių 2020 m. įvertinimo ataskaita. Prieiga per 
internetąhttps://ivpk.lrv.lt [apskatīts 06.01.2021] 

 Tarptautinis pieauguusiųjų kompetencijų pētījums PIAAC. Prieiga per internetąhttp://piaac.lt/ 
[apskatīts 02.06.2021] 

https://www.langasiateiti.lt/
http://liedm.net/
http://liedm.net/en/about-liedm/
https://ndma.lt/
https://ndma.lt/en/about-nade/
http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/IVPK_18.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/IVPK_18.pdf
https://ivpk.lrv.lt/
http://piaac.lt/
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 Europos audito rūmai (2021). ES veiksmai, skirti menkiems skaitmeniniams tikslams tobulināt. 
Apžvalga LT 
Nr.02.https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_02/RW_Digital_skills_LT.pdf 
[apskatīts 02.06.2021] 

 Brazdeiķis V. (2017). Lietuvas valsts ziņojums par IKT 
izglītībā.http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Lithuania+2017.pdf/dd7
07697-196e-4c33-ba03-254f3698ea23 

 Jagelavičiūtė I. (2017). Skaitmeniniame XXI-ojo amžiaus pasaulē 734 milijonai suaugusiųjų yra 
neraštingi. Prieiga per internetąhttps://epale.ec.europa.eu/lt/content/skaitmeniniame-xxi-ojo-
amziaus-pasaulyje-734-milijonai-suaugusiuju-yra-nerastingi [apskatīts 28.05.2021] 

 Lukošūnienė V., Merkys A. (2016). Praktinė andragogo grāmata. Pamatiniai gebėjimai, Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo attīstības centrs.https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-
content/uploads/2016/11/Praktine_andragogo_knyga.pdf [apskatīts 25.05.2021] 

 Raginytė E., Paliulis NK (2009). Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis. Verslas, vadyba ir 
studijos, 214 - 228 lpp. 

 https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-
internete [apskatīts 26.05.2021] 

 https://www.vz.lt/ismani-lietuva/inovatyvus-verslas/2020/10/10/lietuvos-ekonomikos-
skaitmenizacijos-issukiai [apskatīts 03.06.2021] 

 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania [apskatīts 26.05.2021] 
 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/I

VPK_18.pdf 
 Salīdzinošās analīzes ziņojums - esiet digitāls,https://be-digital-project.eu/wp-

content/uploads/2020/01/Be-Digital-Comparative-Analysis.pdf [apskatīts 25.05.2021] 
 
 
 
  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_02/RW_Digital_skills_LT.pdf
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Lithuania+2017.pdf/dd707697-196e-4c33-ba03-254f3698ea23
http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report+Lithuania+2017.pdf/dd707697-196e-4c33-ba03-254f3698ea23
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/skaitmeniniame-xxi-ojo-amziaus-pasaulyje-734-milijonai-suaugusiuju-yra-nerastingi
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/skaitmeniniame-xxi-ojo-amziaus-pasaulyje-734-milijonai-suaugusiuju-yra-nerastingi
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/11/Praktine_andragogo_knyga.pdf
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2016/11/Praktine_andragogo_knyga.pdf
https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-internete
https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-internete
https://www.vz.lt/ismani-lietuva/inovatyvus-verslas/2020/10/10/lietuvos-ekonomikos-skaitmenizacijos-issukiai
https://www.vz.lt/ismani-lietuva/inovatyvus-verslas/2020/10/10/lietuvos-ekonomikos-skaitmenizacijos-issukiai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://be-digital-project.eu/wp-content/uploads/2020/01/Be-Digital-Comparative-Analysis.pdf
https://be-digital-project.eu/wp-content/uploads/2020/01/Be-Digital-Comparative-Analysis.pdf
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Digitālās prasmes Panevēžas pašvaldībā 

Rezultātu analīze  
Lietuvas aptauja veikta Panevēžas rajona pašvaldībā. Pašvaldība atrodas Nevēžā, kas ietilpst Lietuvas 
Centrālajā reģionā. Rajona kopējā platība – 217,8 tūkst. hektāru, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
aizņem 57,3%, meži – 33,1%, ūdens – 2,1%, pilsētas – 2,1%. Iedzīvotāju skaits – vairāk nekā 35 tūkstoši 
iedzīvotāju (2020). Rajons ietilpst lauksaimniecības teritorijā. Rajonā ir, 8 pilsētas, 1 republikas nozīmes 
pilsēta, 752 ciemi, 12 novadi. Ir 5 publiskie muzeji, 12 kultūras centri, vairāk nekā 200 mākslas mīļotāju, 
21 skola, Panevēžas rajona pašvaldības publiskā bibliotēka ar 36 filiālēm. Aptaujas anketa pa e- pastu tika 
nosūtīta pašvaldības darbiniekiem, sociālās aprūpes centriem, kultūras centriem, pagastiem, muzejiem, 
bibliotēkai, mazajiem uzņēmumiem. 
 

Respondentu raksturojums 
Kopumā aptaujā piedalījās 158 respondenti. 

Vecums 

 
 

Aptaujā piedalījās vīrieši un sievietes. 67,3% aptaujas dalībnieku bija iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 64 
gadiem, 32,1 procents virs 65 gadiem un 0,6 procenti iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kas 
atbilst Panevēžas pašvaldības iedzīvotāju vecuma sastāvam: Saskaņā ar 2019. datiem22 61,9 % 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju ir līdz 15 gadiem, 23 procenti- pensionēšanās vecumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                   
22 http://paneveziorvsb.lt/wp-content/uploads/2016/02/Demografin%C4%97-ir-socialin%C4%97-situacija-
Panev%C4%97%C5%BEio-rajono-savivaldyb%C4% 97je-2019-m..pdf 
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Darba vieta 
 
 

 
 
Lielākā daļa respondentu strādā sabiedriskajā sektorā (61,5%, no kuriem 56,7% ir 25-64 gadu vecumā. 
3,8 procenti respondentu strādā privātā iestādē, 0,6 procenti - tirdzniecības sektorā. Liela daļa aptaujāto 
- 25,6 procenti - ir bez darba, tai skaitā 24,8 procenti respondentu vecumā virs 65 gadiem. 8,3 procenti 
aptaujāto strādā citur (5,73 procenti no viņiem 25-64 gadu vecumā). 
 

Digitālās prasmes darbā 

Vērtējot savas IT prasmes darbam 
 

 
 

Novērtējot savas datorprasmes, 47,4% % respondentu atzīst, ka  viņu dartorprasmes ir pietiekamas, lai 
veiktu darbu, 
10,9%  respondentu uzskata, ka tās ir vairāk nekā pietiekami, lai veiktu darbu, savukārt 
41,7 %  respondentu  uzskata, ka tās būtu jāatjaunina, lai veiktu darbu efektīvāk un mūsdienīgāk. 
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Jautājums "Kas man būtu jāmācās, lai uzlabotu savu digitālo prasmi darbā un / vai privātajā 
dzīvē?" (Daudzu iespēju izvēle)  

 
 

Lielākā daļa respondentu - 48,1% vēlētos iegūt labākas prasmes audio un video veidošanā. 40,4% 
respondentu vēlētos uzlabot savas prasmes tehnisku problēmu risināšanā, kas rodas, strādājot ar datoru. 
39,7% vēlētos iegūt labākas prasmes tīmekļa vietņu veidošanā un informācijas ievietošanā tajās. Prasmju 
uzlabošana darbā ar Excel ir aktuāla 35,9 procentiem respondentu. Nepieciešamība uzlabot citas 
digitālās prasmes prasmes ir mazāka: veidot un rediģēt tekstus, augšupielādēt attēlus, strādāt ar tabulām 
- 30,1 procentiem respondentu, sazināties un sadarboties elektroniskajā telpā - 26,9 procentiem 
respondentu, izveidot Google aptaujas - 23,1%. 
 

Pašvaldību un to iestāžu tīmekļa vietnes un publiskie elektroniskie 
pakalpojumi 

Jautājums "Vai jūs izmantojat pašvaldības un tās iestāžu mājas lapas kā informācijas avotu?" 

 

 
 
Aptaujas dati liecina, ka 85,3 procenti aptaujāto izmanto pašvaldības un tās iestāžu mājas lapas kā 
informācijas avotu, 14,7% - neizmanto. Var secināt, ka pašvaldību mājas lapas ir svarīgs un nepieciešams 
informācijas avots iedzīvotājiem. 
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Paziņojums "Jūsu viedoklis par jūsu pašvaldības vietni" (Daudzu iespēju izvēle). 
 

 
 
Aptaujas rezultāti rāda, ka, pēc vairāk nekā puses respondentu (67,9%) domām, pašvaldības mājas lapas 
saturs viņus apmierina un vietne ir ērti lietojama. Tomēr ir norādes, ka pašvaldības varētu uzlabot savas 
tīmekļa vietnes, risinot šādas problēmas: 
 18,6 procenti aptaujāto apgalvo, ka pašvaldības mājas lapā nav viegli atrast kontaktinformāciju 

konsultācijai. 
 14,7 procenti apgalvo, ka trūkst vieglākas piekļuves elektronisko pakalpojumu formām.  
 7,7 procenti apgalvo, ka pakalpojumu veidi ir sarežģīti, tāpēc tiem bieži ir nepieciešams padoms, 

veidlapas aizpildot. 
 
 
7,7% respondentu apgalvo, ka ir viegli saņemt elektroniskas konsultācijas, iesniegt pieteikumus un 
saņemt pakalpojumus. Vismazāko neapmierinātību izraisa e -atbilžu vai konsultāciju nesaņemšana - tas 
noticis tikai 0,6 procentiem respondentu. 
 

Paziņojums "Es spēju izmantot elektroniskos sabiedriskos pakalpojumus" (daudzu iespēju izvēle): 
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Atbildes uz jautājumu, vai respondenti spēj izmantot elektroniskos sabiedriskos pakalpojumus, liecina, ka 
lielākā daļa respondentu tos izmanto. Tikai 10,3% respondentu tos neizmanto. Dauguma jų naudojasi 
interneta bankas pakalpojumus izmanto 78,8 % respondentu, elektronisko deklarēšanas sistēmu EDS 
izmanto 46,8% respondentu, elektronisko parakstu - 43,6 %, dažādus publiskos portālus (piemēram, 
https: lietuva.lt/; https://lrv.lt/; https: // www. epaslaugos.lt/) un dažādas elektroniskās konsultācijas 
izmanto katrs 41 % respondentu. Ievērojams skaits respondentu norādīja, ka spēj patstāvīgi izmantot 
elektroniskos šādus pakalpojumus: iesniegt gada ienākumu deklarāciju - 56,4%, pieteikties slimībaas 
pabalstam - 52,6%. 17,9% respondentu nepieciešama palīdzība gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai 
un 8,3%, piesakoties slimības pabalstam. 
 
Var secināt, ka respondentiem ir labas iemaņas elektronisko sabiedrisko pakalpojumu izmantošanā. 

 
 
Jautājums " Ja nē, kādi ir sabiedrisko pakalpojumu portālu vai bezmaksas publisko elektronisko 
rīku neizmantošanas iemesli ". 
 

 
 
 

14,7 procenti aptaujāto iedzīvotāju neizmanto publiskos elektroniskos pakalpojumus šādu iemeslu dēļ: 
45,5% no viņiem dod priekšroku klātienes pakalpojumiem, 24,2 procentiem publisko elektronisko 
pakalpojumi ir pārāk sarežģīti, 18,2 procentiem pēc tiem nav vajadzības un 12,1 procents tos neizmanto 
citu iemeslu dēļ, nenorādot kuru. 
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Informācija un datu pratība 

Apgalvojums "Es izmantoju meklēšanas rīkus (Google, Wiki utt.), lai atrastu informāciju." 

 
 

 
 
 

 
59,6% respondentu labi saprot, kā izmantot elektroniskos meklēšanas rīkus; 14,7 procenti respondentu 
tos labi pārzin un var paskaidrot kāa tos lietot artī citiem. 22,4% respondentu par tiem ir ierobežota 
izpratne un 3,2% nav zināšanu par šo rīku izmantošanu. 
 

Apgalvojums "Es regulāri glabāju datus USB un / vai datu mākoņos". 
 

 
 

 
Lielākā daļa respondentu - 49,4 procenti - saprot, kāpēc dati jāglabā USB un / vai datu mākoņos. 25,6% 
respondentu par to ir ierobežota izpratne. Diemžēl tikai 12,8 procenti respondentu zina, kā to izdarīt labi, 
un var palīdzēt citiem. Līdzīga daļa respondentu (12,2 procenti) nezin kā to darīt. 
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Apgalvojums "Es salīdzinu dažādu tiešsaistes veikalu / pakalpojumu sniedzēju cenas". 
 
 

 
 
 
 

14,7% respondentu var pārliecinoši salīdzināt dažādu interneta veikalu / pakalpojumu sniedzēju cenas, 
54,5% respondentu cenas spēj salīdzināt patstāvīgi, bet  18,6% respondentu to spēj izdarīt ar citu cilvēku 
palīdzību. 12,2 procenti respondentu nezina, kā to izdarīt. 
 

Komunikācija un sadarbība 

Paziņojums “Es varu nosūtīt e-pasta vēstules, atbildēt uz tām un pārsūtīt tās”. 
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Šī prasme piemīt lielākajai daļai respondentu. 41,0% respondentu šīs darbības labi pārzina un var 
paskaidrot to arī citiem, 47,4% respondentu to spēj veikt patstāvīgi. 10,9 procentiem respondentu ir 
ierobežota izpratne un tikai 0,6 procentiem. nezinu kā to izdarīt. 

 
Apgalvojums "Es varu izveidot anketas, dokumentus un sadarboties tiešsaistes platformās: 
Google dokumenti, Dropbox, Pbworks utt." 
 

 
 

 

Tikai 2,6% respondentu var droši izveidot anketas, dokumentus un sadarboties, izmantojot tiešsaistes 
platformas. 28,2 procenti respondentu zina, kā to izdarīt, 38,5 procenti to var izdarīt ar citu palīdzību. 
Diezgan ievērojams skaits respondentu - 30,8 procenti - nezina, kā izveidot anketas, dokumentus un 
sazināties tiešsaistē. 

 
Apgalvojums "Es varu vadīt grupu sanāksmes / videokonferences platformās" Zoom "," Jitsi "," 
Teams "utt." 
 

 
 

Lielākā daļa respondentu zina, kā atbildēt uz videozvanu (51,9%). 35,3% ir labas zināšanas par attālinātu 
darbu, izmantojot dažādas platformas, bet tikai 2,6% spēj droši veikt šo darbību un 10,3% par to neko 
nezina. 
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Digitālā satura attīstība 

Apgalvojums "Es varu izveidot un rediģēt tekstus, ievietot attēlus". 
 

 

 
 
12,8% respondentu spēj droši veidot un rediģēt tekstus un ievietot attēlus un paskaidrot to citiem, 53,2% 
var veikt šo darbību patstāvīgi, 25% respondentu to spēj veikt ar citu palīdzību. 9 procenti to nevar 
izdarīt. 

 
 
Apgalvojums "Es protu izmantot formulas un citas Excel funkcijas". 
 

 
 
 
Lielākā daļa respondentu (37,2 procenti) ar citu palīdzību prot izmantot formulas un citas Excel iespējas. 
28,8% respondentu šīs darbības var veikt patstāvīgi, un tikai 3,8% - to spēj izdarīt pārliecinoši. Ievērojams 
skaits respondentu (30,1 procents) nezina, kā lietot Excel. 
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Paziņojums "Es varu izveidot digitālu audio un video". 
 

 
 
 

Aptaujas dati liecina, ka tikai 5,8 procenti respondentu  pārliecinoši spēj izveidot digitālos audio un video 
ierakstus. 19,9% aptaujāto to spēj izdarīt patstāvīgi, lielākā daļa - 41,7%. - var to izdarīt ar citu cilvēku 
palīdzību. Ievērojama daļa respondentu (32,7%) vispār nezina, kā izveidot digitālos audio un video 
ierakstus. 
 

Drošība 

Apgalvojums "Es izmantoju profilakses pasākumus, lai aizsargātu savu datoru no interneta 
uzbrukumiem (https šifrēšana, antivīruss, ugunsmūri)". 
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Lielākā daļa respondentu (49,4%) spēj aizsargāt savu datoru no kiberuzbrukumiem tikai ar citu palīdzību, 
saviem spēkiem to spēj izdarīt - 12,2% respondentu, un pārliecinoši to spēj veikt tikai 1,3%. Liela daļa 
aptaujāto (37,2%) nemaz nespēj aizsargāt savu datoru. 
 

Apgalvojums "Es zinu, kādus personas datus man nevajadzētu kopīgot un parādīt tiešsaistē 
(piemēram, sociālajos medijos, e -pastos utt.)". 
 

 
 

Patīkami, ka lielākā daļa (71,8%) respondentu zina, ar kādiem personas datiem nevajadzētu dalīties 
tiešsaistē un citos tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos. 13,5 procenti respondentu ne tikai to pārzin, bet spēj 
to arī citiem paskaidrot. 10,9 tikai daļēji pārzin personas datu aizsardzību tiešsaistē. Tikmēr 3,8 procenti. 
respondenti vispār neapzinās personas datu aizsardzību. 
 

Problēmu risināšana 

Apgalvojums "Es varu atrast tehniskus risinājumus datoru problēmām internetā". 
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Ļoti neliela daļa (0,6%) respondentu spēj pārliecinoši atrast risinājumus datora tehniskajām problēmām, 
tehniskas problēmas patstāvīgi spēj atrisināt nedaudz vairāk respondentu - 10,9 procenti. Lielākā daļa 
respondentu (50,6 procenti) to var izdarīt ar citu palīdzību, tomēr 37,8 procenti respondentu to nemaz 
nespēj izdarīt. 
 

Apgalvojums "Es varu mainīt dažādus datora iestatījumus (ievietot komentārus, zemsvītras 
piezīmes, mainīt rindu atstarpes utt.)".  
 

 
 
Lai gan tikai 7,7 procenti respondentu var pārliecinoši mainīt datora iestatījumus, 48,7% respondentu 
spēj izdarīt patstāvīgi. 28,8 procenti respondentu spēj mainīt iestatījumus ar citu palīdzību, taču joprojām 
ir (14,7%), kuri vispār nezina, kā to izdarīt. 
 

Kopsavilkums 

Paņevežas pašvaldības iedzīvotāju aptauja parādīja, ka respondenti uzskata, ka viņiem ir pietiekami labas 
IT prasmes, kas nepieciešamas darba aktivitātēm. Tomēr tajā pašā laikā viņi apgalvo, ka dažas prasmes ir 
jāuzlabo. Visvairāk viņi vēlētos uzlabot savas prasmes audio un video un tīmekļa lapu veidošanā, darbā 
programmā Excel un tehnisko problēmu risināšanā, strādājot ar saviem datoriem. 
 
Aptaujas rezultāti liecina, ka pašvaldību mājas lapas ir svarīgs un nepieciešams informācijas avots 
iedzīvotājiem. Pēc vairākuma respondentu domām, viņi ir apmierināti ar pašvaldības vietņu saturu, kā arī 
atzīmē, ka tās ir viegli izmantot. Lielākā daļa respondentu izmanto kādu publisku elektronisko 
pakalpojumu, no kuriem populārākie ir internetbanka, elektroniskās deklarēšanas sistēma EDS, 
elektroniskais paraksts un kāds publisks portāls. 
 
Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa respondentu spēj iesniegt gada ienākumu deklarāciju un 
pieteikties slimības pabalstiem paši saviem spēkiem. Tikai aptuveni 26 procentiem respondentu 
nepieciešama palīdzība elektronisko dokumentu aizpildīšanā un iesniegšanā, un 14,7% respondentu 
neizmanto publiskos elektroniskos pakalpojumus. Var apgalvot, ka respondentiem ir labas iemaņas 
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elektronisko sabiedrisko pakalpojumu izmantošanā. 45,5 procenti respondentu, kuri neizmanto 
elektroniskos sabiedriskos pakalpojumus, apgalvo, ka viņiem priekšroku dod klātienes pakalpojumiem. 
 
Minētie rezultāti korelē ar atbildēm uz jautājumu par elektronisko meklēšanas rīku izmantošanas 
iespējām. Rezultāti liecina, ka Paņevežas pašvaldības iedzīvotāji prot tos labi izmantot un var arī to 
izskaidrot citiem. 
 
Tomēr jāatzīmē, ka prasmes uzglabāt informāciju USB un / vai datu mākoņos ir vājas. Ievērojams skaits 
respondentu saprot, kāpēc būtu jāizmanto šādi informācijas vākšanas rīki. Tomēr lielai daļai ir ierobežota 
izpratne par šo rīku pielietošanu vai tās nav vispār. 
 
Sazinoties un sadarbojoties, izmantojot tiešsaistes / elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, respondenti labi 
spēj sūtīt, pārsūtīt un atbildēt uz e-pastiem. Citas prasmes - dokumentu un anketu veidošana, tiešsaistes 
sadarbības platformu izmantošana, attālinātu pasākumu vadīšana - ir salīdzinoši vājas. 
 
Respondenti pārliecinoši spēj izveidot, rediģēt tekstus un ievietot attēlus, ievietot komentārus, zemsvītras 
piezīmes utt. Tomēr spēja strādāt programmā Excel un izveidot digitālos audio un video ierakstus ir ļoti 
vāja. Šie rezultāti korelē ar spējām, kuras respondenti vēlas uzlabot. 
Mācības nepieciešamas arī tiešsaistes drošības jomā. Lielākā problēma ir nespēja aizsargāt datoru no 
tiešsaistes uzbrukumiem. 

 

Secinājumi 

1. Paņevežas pašvaldības iedzīvotājiem ir pietiekami labas vispārējās IT prasmes. 
2. Specifiskas IT prasmes (Excel programma, tāldarba platformas, audio un video veidošana, datu mākoņu 
izmantošana u.c.), kuras ikdienā tiek izmantotas retāk, ir jāuzlabo, un iedzīvotāji paši to izprot. 
 


