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Par Latvijas Nacionālais attīstības plānu 2021.–2027. gadam
Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk LVRTC) ir iepazinusies ar “Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (turpmāk
– NAP) projektu un zemāk sniedzam savus komentārus.
1. Rīcības virziena uzdevumā Nr.309 noteikts – mūsdienu tehnoloģiju un racionālas,
resursu efektīvas, lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības ieviešana, lai kvalitatīvi
nodrošinātu publiskos pakalpojumus, ievērojot “primāri digitāls”, proaktīvas pakalpojumu
sniegšanas un vienreizes principu, t.sk. pārrobežu, kā arī veiktu valsts pārvaldes un
pašvaldību IKT infrastruktūras un atbalsta procesu optimizāciju un centralizāciju, un kā
atbildīgās institūcijas ir norādītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un
Veselības ministrija.
Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam Satiksmes
ministrijas atbilstoši savai kompetencei elektronisko sakaru nozarē nodrošina valsts
elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanu, uzturēšanu un darbību, kur valsts
elektronisko sakaru pakalpojuma centrs ir tehnisko līdzekļu kopums, kas valsts institūcijām
nodrošina infrastruktūru ar augstu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību valsts
informācijas sistēmām.
Ievērojot rīcības virziena uzdevumā Nr.309 noteikto apjomu un Satiksmes ministrijas
ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un to, ka atbilstoši kompetencei Satiksmes
ministrija ievieš informācijas tehnoloģijas valsts pārvaldē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes
modernizāciju un efektivitātes pieaugumu, ierosinām papildu kā atbildīgo institūciju rīcības
virziena uzdevumā Nr.309 noteikt Satiksmes ministriju.”
2. Rīcības virziena uzdevumā Nr.207 noteikts – Produktivitāti paaugstinošu darbību
atbalstīšana privātajā sektorā augsto tehnoloģiju pielietošanai tradicionālajās (ne RIS3)
nozarēs, un kā atbildīgā institūcija ir norādīta Ekonomikas ministrija.
Ņemot vērā, ka produktivitātes palielināšanai arvien pieaug augsto tehnoloģiju nozīme,
būtiska loma šī rīcības virziena mērķu sasniegšanā ir arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, kuras, atbilstoši 2011.gada 29.oktobra LR MK noteikumu Nr.233, viena
no funkcijām ir “informācijas sabiedrība, elektroniskā pārvalde un valsts informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība.”
Ievērojot rīcības virziena uzdevumā Nr.207 noteikto apjomu un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai noteiktās funkcijas, ierosinām papildu kā līdzatbildīgo

institūciju rīcības virziena uzdevumā Nr.207 noteikt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju.
3. NAP2017 rīcības virzienā “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” atzinīgi vērtējama
iniciatīva iekļaut elektroniskās identitātes un elektroniskā paraksta sistēmu attīstība, tādējādi
veicinot fiziskās un digitālās vides piekļūstamības palielināšanu un pieejamību. LVRTC
uzsver, ka jebkurš pakalpojums digitālajā un fiziskajā vidē sākas ar personas identitātes
noskaidrošanu. Turklāt tādējādi ir iespējams veidot un sniegt personām pielāgotus
(personificētus) pakalpojumus. Proti, rīcības virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi”
priekšnosacījums ir elektroniskās identitātes un elektroniskās parakstīšanās sistēmu attīstība
un iespēja to saņemt jebkuram Latvijas rezidentam.
Rīcības virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” sadaļas “Rīcības virziena uzdevumi”
Nr.310 punktā atbildīgās institūcijas nepieciešams papildināt ar digitālās drošības uzraugošo
institūciju Aizsardzības ministriju.
4. 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, LVRTC ieskatā zināšanas par digitālajām prasmēm, digitālo
higiēnu, elektronisko identitāti, tiesiskajām attiecībām elektroniskajā vidē, kiberdošības
pamatprincipiem ir jāmāca daudz agrākā vecumā, piemēram, jau 6-10 gadu vecuma grupā.
Tieši 6-10 gadu vecuma grupā notiek pirmā saskare ar digitālo vidi un tās elementiem caur
šādiem aspektiem: ar internetbankām; elektroniskajiem pirkumiem un maksājumiem;
elektronizētiem uzdevumiem un dienasgrāmatu; sociālajiem tīkliem. Tieši šajā vecuma grupā
ir jāmācas ne tikai saskarties ar lietojumprogrammām, bet izprast digitālo prasmju principus
un radīt interesi. Tehnoloģiski izglītota un digitālās prasmes zinoša sabiedrība būs preventīvi
aizsargātāka pret kiberuzbrukumiem un inteliģentāka medijpratībā. LVRTC ieskatā digitālo
prasmju kontekstā jāskatās personu grupa 6-10 gadi, tām ir jāveido izglītojamo programmas
par tādām pamat lietām kā digitālā higiēna, kiberdrošība, elektroniskā identitāte, tiesiskums
elektroniskajā vidē.
Informējam, ka LVRTC sagatavotie priekšlikumi ir saskaņoti ar Satiksmes ministriju.
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