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Darba rīks 



Cik valsts iestāžu pakalpojumus šobrīd 

varam saņemt internetā? 

A   Ne vairāk kā 10 

B  10 - 20 

C  20 - 30 

D  30 - 40 

E  > 40 

Noderīgi:  

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana  

Dzimšanas apliecības atkārtota 

pieprasīšana 

Izziņas pieprasīšana par fiziskas 

personas sodāmību  

Informācija par prognozējamo vecuma 

pensijas apmēru  

U.c. 

 

  

https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP15-v1-1
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP15-v1-1
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP12-v1-1
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP12-v1-1
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP12-v1-1
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP21-v1-2
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=14_VISI_E_PAKALPOJUMI&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP21-v1-2
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=39V_UN_PASVALD_PALIDZ&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP61-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=39V_UN_PASVALD_PALIDZ&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP61-v1-0
https://www.latvija.lv/LV/LDV/EServiceDescription.aspx?catid=39V_UN_PASVALD_PALIDZ&srvid=URN%3aIVIS%3a100001%3aEP-EP61-v1-0


Tirgus   



Tehnoloģija Sociāla tehnoloģija Tehnoloģiskā  

socialitāte 

DARPA tīkls 

Sociālie interneta  

lietojumi, lai klausītos, mācītos, dalītos 



Jauna nozīme vārdam “sekot...” 

“runāt, klausīties, līdzdarboties”...  



Vara  



E-demokrātija 

E-informēšana E-konsultācijas E-lēmumu pieņemšana  

Palielināt informatīvo 

pasākumu efektivitāti, 

informējot iedzīvotājus 

par mūsu plāniem un 

aktivitātēm 

Mērķi:  

Piemēri   Īsie video,  

Sarežģītas informācijas 

vizualizācija  

Video pārraides tīmeklī 

Neformālā komunikācija blogos 

un tviterī  

Noteiktām sabiedrības grupām 

veidoti portāli un vēstkopas  

Uzzināt noteiktu 

iedzīvotāju grupu 

viedokli noteiktos 

jautājumos.  

Ātrā balsošana mājas lapā 

Tematiskie diskusiju portāli 

Līdzdalība apkaimes 

kartēšanā  

Kopienas Wiki 

E-konsultāciju projekti 

Domu biedru meklēšana 

apkaimē 

Elektroniskā parakstu vākšana  

Pilsoņu e-lemšanas platformas 

Sabiedrības un politiķu 

mijiedarbības platformas  

Aktīvas pilsoniskās 

līdzdalības kanāli ātrai, 

lētai iedzīvotāju 

līdzdalībai pašvaldības 

stratēģiskajā plānošanā 

un lēmumu pieņemšanā. 

Runāt   Klausīties  Līdzdarboties  



Kopdarba prieks veidojot Vidzemes logo  

2.Balsošana par jauno Vidzemes logo  

Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā 

1.Izsludināts konkurss 

par Vidzemes logo 
3.Uzvarētāja paziņošana 4. Logo profesionāla  

pilnveidošana 



Latvijas budžeta 

vizualizācija blogā 

ciparunieze.wordpress.com 

http://ciparunieze.wordpress.com/


Mēs paši 



Kādi ir Latvijas interneta lietotāji 

• Komunikatori (33%), tieksme izpausties dažādās 
komunikāciju vidēs.  

• Zināšanu meklētāji (31%), izmanto internetu, lai 
iegūtu zināšanas un informāciju un izglītotu sevi par 
pasauli un tajā notiekošo.  

• Ietekmētāji (11%). Daudzveidīgi interneta lietošanas 
paradumi. Aktīvi lieto sociālos tīklus, iepērkas, 
blogo. Dzirdama, taču neliela sabiedrības grupa. 

•  Funkcionālisti (8%) Internets tikai kā instruments e-
pastu rakstīšanai, ziņu lasīšanai  

• Censoņi (8%). Tikko sākuši lietot internetu.   

TNS (2011). Latvia Digital. Maijs 



Izvērtēsim savas un mūsu 

auditorijas iespējas !  

Grūti 

izveidot 

Viegli 

izveidot 

Daudz 

darba  

 

Maz 

darba  

 
Izveides 

izmaksas  

 

Uzturēšanas 

izmaksas 

E-aptaujas 

E-konsultāciju  

sistēmas  Blogi 

Vizualizācijas 

Interneta slaktīvisms  

90% interneta lietotāji ir 

satura patērētāji 

10% ir satura radītāji  



Mūsu vajadzības 

Fizioloģiskās vajadzības 

Vajadzība pēc mīlestības,  

attiecībām, tuvības 

Vajadzības pēc drošības  

Vajadzības pēc pozitīva  

sabiedriska vērtējuma  

Vajadzības pēc  

pašaktualizācijas   



Vajadzības (pēc 

Maslova) 

Maslova vajadzību hierarhija Vajadzības internetā 

Fizioloģiskās Pārtika, apģērbs, pajumte, veselība Pieeja sistēmai. Iespējas izveidot jaunu 

tīkla identitāti 

Drošība Aizsardzība no noziegumiem un kara. 

Sajūta, ka dzīvo drošā un taisnīgā 

sabiedrībā   

Aizsardzība pret hakeriem un tīklā 

veiktajiem uzbrukumiem.  

Iespējas uzturēt noteiktu privātuma līmeni 

Mīlestība, attiecības, 

tuvība  

Spēja veltīt un saņemt mīlestību. 

Piederības sajūta.  

Piederības sajūta dažādām kopienām 

Sabiedrības vērtējums  Pašcieņa; spēja iegūt pārējo cieņu, 

spēja dot sabiedrībai   

Spēja dot kopienai un saņemt atzinību par 

savu devumu 

Pašaktualizācija Iespēja attīstīt prasmes un palielināt 

savu potenciālu   

 

Iegūt jaunas prasmes, kas paver jaunus 

apvāršņus.  

Amy Jo Kim (2000). Community Building on the Web 



Kāpēc tehnoloģijām attīstoties, 

mums joprojām ir tik daudz 

jāstrādā? 

? ? ? 
? 







Ja Tev ir internets,  

Tev ir viss! 

Bet Tev jau tāpat ir ļoti 

daudz kā 


