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Atbalsts  e-pakalpojumu  

Izmantošanai. 

Tiks realizēts līdz 2020.gada 

30.jūnijam. 

 

Pieejami 500+ e-
pakalpojumi 
 

Elektronisko dokumentu 
aprite 2014. gadā 11,5%  

    2017. gadā 35% 



Ko programma paredz? 

SABIEDRĪBAS IKT IESPĒJU IZMANTOŠANAS 
VEICINĀŠANAS PASĀKUMI  
tiks organizēti trīs gadu laikā, īstenojot integrētu komunikācijas un mācību 
aktivitāšu programmu 

PROGRAMMAS KONCEPCIJA PAREDZ INTEGRĒTU PIEEJU 
fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto 
aktivitāšu īstenošanas sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir 
iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv 

kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu 
darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. 

NOZĪMĪGĀKĀ PROGRAMMAS SASTĀVDAĻA IR MĀCĪBAS 



 
Programmas vietne: mana.latvija.lv  

 
Mērķa grupas komunikācijas 
aktivitātēm:  

• uzņēmēji, tajā sk. lauksaimnieki, 

• skolēni un studenti, 

• mājsaimniecības, ekonomiski aktīvi 
cilvēki,  

• valsts un pašvaldību iestāžu 
darbinieki,  

• seniori,  

• NVO,  

• cilvēki ar īpašām vajadzībām.  

 



Digitālie aģenti 

Digitālie aģenti ir vēstneši, kas ne tikai paši ir apguvuši un 
izmanto valsts iestāžu piedāvātos e-risinājumus dažādu dzīves 
situāciju risināšanā, bet arī palīdz iedvesmot to izmantošanā 
savus klientus un citus līdzcilvēkus.  

 



 
 

DIGITĀLIE AĢENTI  -  
MĀCĪBU MĒRĶA GRUPAS  

 
 Mērķa grupas mācībām  

(digitālie aģenti):  

• skolotāji (skolēni, vecāki, 

pieaugušo izglītība),  

• bibliotekāri (klienti, seniori, 

skolēni, studenti),  

• valsts un pašvaldību iestāžu 

darbinieki (klienti),  

• žurnālisti (sabiedrība)  



Mācību mērķis 

Sniegt informāciju digitālajiem aģentiem, lai 
viņi varētu vieglā un saprotamā veidā 
konsultēt iedzīvotājus par valsts un 
pašvaldību sniegtajiem e-risinājumiem. 

 
Mācīsim par drošības jautājumiem, personas 
datu drošību, dažādu iestāžu  
e-pakalpojumiem, izmantojot dzīves 
situācijas, e-parakstu, e-adresi un kā pareizi 
sniegt klientam atbalstu.  
 



Bibliotekāru mācības jau notikušas  

• 14 pilsētās 
 
Rīgā, Liepājā, 
Daugavpilī, Preiļos, 
Jelgavā, Valmierā,  
Gulbenē, Ogrē, 
Salaspilī, Ventspilī, 
Madonā 

• 699 dalībnieki 

• 264 bibliotēkas 

Augustā tika uzsāktas mācības skolotājiem 



Kontakti:  

Diāna Tiltiņa 

diana.tiltina@varam.gov.lv 

Paldies par uzmanību! 


