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• pēdējos gados esam būtiski progresējuši.. 

• Pamatpakalpojumu elektronisku pieejamību 

nodrošinām ne sliktāk kā citur Eiropā

• Ja aplūkojam biežāk lietotos e-pakalpojumus, 

salīdzinoši ar Eiropu esam pieklājīgā attīstības 

līmenī.. 

• Konkrēti piemēri, kuros esam vieni no 

labākajiem Eiropā.. 

eIespēju radīšanā būtisks progress
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bet.. dažas indikācijas..
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BET.. ne vienmēr tie dod gaidīto 

atdevi.. Problēma 1 = pakalpojumi 

ir, lietotāju nav..
• Fakti par izmantošanu 

– Konkrētu epakalpojumu statistika

– Statistika no DNB barometra

elektro
nizā

cija

izmantošana
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Galvenais “klupšanas akmens” –

komunikācija un izglītošana
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ePakalpojums šķiet 

nebija piedāvājumā

Par pamatu izmantoti DNB Latvijas barometrs Nr. 44 dati (21.12.2011) 

https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/918.DNB-Latvijas-barometrs-petijums-Nr44.pdf

Tas ir sarežģīti vai 

neuzticami, labāk 

izvēlos pārbaudītas 

takas

Nav interneta
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Kādus instrumentus un 

kā varam izmantot?
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Pieejamība, 

Līdzdalība, Zemākas 

izmaksas

Pieejamība, 

Līdzdalība, Zemākas 

izmaksas

Zināšanu un 

prasmju trūkums

Vecie “ieradumi”
Ērtību 

trūkums

Komunikato

ri

Pakalpojumu 

cilvēki

IT

Ministrijas 

cilvēki

1. Ir nepieciešams mērķtiecīgs ieviešanas plāns
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2. Mārketings / komunikācija

3. Apmācības / konsultācijas

4. Veicināšana ar regulējumu

Instrumenti
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Mājaslapa, mediji, 

sociālās platformas..
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Vide un 

darbinieki
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2. Mārketings / komunikācija

3. Apmācības / konsultācijas

4. Veicināšana ar regulējumu

Instrumenti
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Instrumenti

2. Mārketings / komunikācija

3. Apmācības / konsultācijas

4. Veicināšana ar regulējumu
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Normatīvi

E- izdevīgāk....

1. Paredzot priekšrocības, 
kas motivē ��
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2. Paredzot tikai elektroniski 

pieejamu pakalpojumu

Lielbritānijā – 2015.

Dānijā – 2012. / 2015 

Latvijā – ?
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o Valsts un pašvaldību iestādēm, amatpersonām.. 

o Komersantiem, profesionāļiem

o Iedzīvotājiem – izvēle

Tikai elektroniski:
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2. Mārketings / komunikācija

3. Apmācības / konsultācijas

4. Veicināšana ar regulējumu
• priekšrocības e-kanālam
• pieejams tikai elektroniski

1. Mērķtiecīgs ieviešanas plāns:
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Ta šķiet, nav panesami mums.. Pa 

smagu.. 

Deklarējiet mūsu 

jauno dzīvesvietu...

.. un sasaistiet to 

ar manu profilu

Nākotnes izaicinājumi..
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Risinājums augošajām prasībām-

partnerība un sadarbības modeļi

Pakalpojuma 

nodrošināšanā

Specifisku lietojumu 

attīstīšanā

Konsultēšanā un 

izglītošanā
+

GOV – BIZ – NVO
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www.latvija.lv; www.eiespejas.lv; www.varam.gov.lv; http://ej.uz/metodika
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Avoti par e-lietām

Labas pārvaldības vadlīnijas: http://ej.uz/metodika

Elektronisko dokumentu vadlīnijas: http://ej.uz/edok

> 40 pamācības kā lietas paveikt elektroniski

@PortalsLV par www.latvija.lv jaunumiem

@epakalpojumi par jaunāko e-pakalpojumu jomā

www.varam.gov.lv
(darbības jomas -> e-pārvalde)

Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls

(E-pakalpojumi  un Publisko pakalpojumu katalogs)
www.latvija.lv

www.eiespejas.lv
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eKonsultācijās un eIepirkumos - vadošie Eiropā


