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Pārresoru koordinācijas centram

Par Latvijas Nacionālais attīstības plānu 2021.–2027. gadam
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir iepazinusies ar “Latvijas
Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam” (turpmāk – NAP) projektu un zemāk sniedzam savus
komentārus, kas sagatavoti apkopojot saņemtos LIKTA biedrorganizāciju komentārus.
LIKTA atzinīgi novērtē NAP iekļautās aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt plašāku digitālo tehnoloģiju
un risinājumu izmantošanu tautsaimniecībā. Lai digitālo transformāciju realizētu dzīvē, ļoti svarīgi
ir nodrošināt digitālo prasmju attīstību, uzlabot cilvēkresursu nodrošinājumu gan IKT nozarē, gan
citās jomās.
Rīcības virziena “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība” Nr.170 mērķa indikatorā tiek uzsvērtas
digitālās prasmes un zināšanas personām, kuras ir vecumā no 25-64 gadiem. Svarīgi, ka digitālās
prasmes prot ekonomiski aktīvā sabiedrības daļa, lai radītu augstas pievienotās vērtības produktus,
LIKTA ieskatā zināšanas par digitālajām prasmēm, digitālo higiēnu, elektronisko identitāti,
tiesiskajām attiecībām elektroniskajā vidē, kiberdrošības pamatprincipiem ir jāmāca daudz agrākā
vecumā – jau 6-10 gadu vecuma grupā. Tieši šajā vecuma grupā notiek pirmā saskare ar digitālo vidi
un tās elementiem. Tehnoloģiski izglītota un digitālās prasmes zinoša sabiedrība būs preventīvi
aizsargātāka pret kiberuzbrukumiem un inteliģentāka medijpratībā. LIKTA ieskatā digitālo prasmju
kontekstā noteikti jāpievērš pienācīga uzmanība 6-10 gadu vecuma grupai, ir jāveido šim vecumam
atbilstošas izglītības programmas.
Rīcības virzienā “Tiesiskums un pārvaldība” uzsvērta iedzīvotāju mijiedarbība ar publiskām
institūcijām labākas sabiedrības un pārvaldības veidošanā un savu tiesisko interešu īstenošanā.
Digitālās inovācijas un tehnoloģijas ir veids kā padarīt pieejamu, vienkāršu un ērtu iedzīvotāju
iesaisti demokrātiskos procesos, tostarp diasporas iesaisti. Pateicoties tehnoloģijām, iesaiste ir
iespējama neatkarīgi no ģeogrāfiskajām robežām. Digitālās tehnoloģijas var vienkāršot un padarīt
ērtākus procesus, tādējādi panākot lielāku sabiedrības iesaisti un līdzdalību sākot no pilsoņu
iesaistes pārvaldībā, likumdošanas un iniciatīvu realizācijā līdz elektronisko iespēju pielietojumam
atsevišķos vēlēšanu procesos. Uzskatām, ka NAP2027 rīcības virzienā “Tiesiskums un pārvaldība”
lielāka nozīme jāpiešķir digitālajām iespējām. Proti, LIKTA aicina papildināt rīcības virziena
uzdevumus Nr.420 un 421 ar uzsvaru uz digitālo iespēju izmantošanu sabiedrības iesaistei.
Lūdzam LIKTA iesaistīt tālākajā NAP apspriešanas procesā.
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