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“Vienas pieturas aģentūras” (VPA) principa 
ieviešana pakalpojumu saņemšanā gan klātienē, 
gan digitāli, ir noteikta kā valdības prioritāte.

• VPA princips paredz iespēju iedzīvotājiem 
vienuviet saņemt valsts un pašvaldību 
pakalpojumus. 

• VPA principa attīstībai nepieciešama vienota un 
efektīvi funkcionējoša pakalpojumu 
nodrošināšanas sistēma. 

• Būtiska loma – Valsts pārvaldes vienoto klientu 
apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla darbībai, 
turpmāk – arī bibliotēkām, kas kalpo par pamatu 
pakalpojumu sistēmas attīstībai.
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«Vienas pieturas 
aģentūras» 

princips 
pakalpojumu 
saņemšanā



Esošā situācija

Valsts pārvaldes vienotie 
klientu apkalpošanas 

centri 
vienuviet sniedz 

pašvaldības un valsts 
pārvaldes pakalpojumu 

o VPVKAC loma ir nodrošināt pakalpojumu

pieejamību cilvēkiem, kuri citādi digitālai videi

nevar piekļūt, vai ir nepietiekamas digitālās

prasmes, tā veicinot vispārējo iekļaušanos

digitālajā telpā.

o VPVKAC aizstāj valsts iestāžu slēgtos

apkalpošanas centrus reģionos, izmantojot

vienotu, sistēmisku klientu apkalpošanas politiku

– viens tīkls, vienota pieeja, vienveidīgs

pakalpojuma sniegšanas standarts.

✓ 35 pašvaldībās. 

✓ 122 pakalpojumu punkti.
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o Digitālo pakalpojumu attīstība.

o Sadrumstalota klientu apkalpošanas 

pārvaldība.

o Ģeogrāfiskā pieejamība - neviendabīgs 

iestāžu KAC un VPVKAC tīkls.

o Ierobežots VPVKAC pakalpojumu grozs. 

o Ierobežota attālināta saziņa ar iestāžu 

ekspertiem.

Izaicinājumi
VPVKAC un bibliotēku iekļaujošai digitalizācijai
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592 VPVKAC 
punkti

Brīvpieejas internets

Digitālo iespēju konsultants

Palīdzība e-pakalpojumu pieteikšanā

Pilnvarotā e-pakalpojumu pieteikšana

Palīdzība e-rīku izmantošanā

Nepieciešamā rīcība

o Attīstīt VPVKAC tīklu kā vienotu pakalpojumu

sniegšanas kontaktpunktu tīklu ar resursiem

klientu apkalpošanas nodrošināšanai.

o Īstenot VPVKAC tīklā iestādes speciālista

attālinātas, individuālas konsultācijas

(telepresence), pilotprojekts 2021.gadā.

o Izveidot jaunu valsts budžeta dotācijas

piešķiršanas modeli, kas sastāvēs no

investīciju un uzturēšanas dotācijas.



Bibliotēku loma, īstenojot 
VPA principu pakalpojumu 
nodrošināšanā

o Pakalpojumu pieejamības uzlabošanai

paredzēts nodrošināt klātienes apkalpošanu

katrā pagastā, izmantojot esošo VPVKAC un

pašvaldību bibliotēku tīklu.

o VPVKAC tīkls kombinācijā ar pašvaldību

bibliotēku tīklu nodrošinās iedzīvotājiem

klātienes pakalpojumu ģeogrāfisko pieejamību

un atbalstu pakalpojumu pieteikšanā.
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Esošie kanāli

Iestāžu KAC 

tīkls
VPVKAC 

tīkls

Plānotie kanāli

VPVKAC tīkls

VPVKAC

pagastā

VPVKAC 

bibliotēkā

Iestāžu 

KAC tīkls



Kur mēs esam

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2021. 

gadā



2018.gads – Mana Latvija.lv. Dari digitāli!

Esam sadzirdēti. Ko tālāk?

Saņem vairāk nekā 700+ pakalpojumu internetā!





Kurp mēs ejam

"Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

Izveidota labvēlīga un moderna dzīves telpa, kas ir balstīta mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā un attīstītās 

sabiedrības spējās savu labklājību un tautsaimniecības izaugsmi veidot efektīvi pielietojot digitālo 

tehnoloģiju iespējas, kā arī attīstot radošo potenciālu.



2021.gads – Dari digitāli!

Saņem vairāk nekā 800+ pakalpojumu internetā!

https://ej.uz/DigitalieLideri

https://ej.uz/DigitalieLideri


Digitālie līderi 2021/2022

1.   Esi digitālais līderis!

2.   Vispārpieņemtie drošības principi

2.1.  Kibernoziegumu riski

2.2.  Informācijpratība

2.3.  Personas datu drošība

2.4.  Atvērtie dati

2.5.  Kā pasargāt savus datus?

2.6.  Interneta drošas lietošanas vienkāršoti pamatnoteikumi

3.   Autorizācijas process un elektroniskā identifikācija

4.   Paraksties digitāli!

4.1.  Kā iegūt drošu elektronisko parakstu?

4.2.  Kā pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus?

4.3.  Biežāk izmantojamie dokumentu e-parakstīšanas formāti

4.4.  Kādam mērķim var izmantot drošu elektronisko parakstu?

5. Izveido e-adresi!

5.1.  Kas izmanto e-adresi?

5.2.  Kā izveidot un piekļūt e-adresei?

5.3.  E-adreses lietošanas priekšrocības

5.4.  Pilnvarošanas iespēja e-adresē?

Praktiskais uzdevums: 

atbalsta sniegšana vismaz 10 personām

6.   Risini dažādas dzīves situācijas elektroniski

6.1.  Portāls Latvija.lv

6.2.  Dzīves situāciju apraksti

7.   Saproti līdzcilvēkus!

8.   Kā cilvēki mācās?

9.   Nodod savas zināšanas tālāk!

9.1.   Komunikācija un informācijas apmaiņa

9.2.   Efektīvas komunikācijas prasmes

9.3.   Virtuālās saziņas etiķete

10.   Māki pārliecināt!

10.1. Ieteikumi klientu konsultēšanai

11.   Digitālā līdera loma digitālo šķēršļu novēršanā



Paldies par sadarbību!


