"Pieslēdzies, Latvija!" izziņo ikgadēju pašvaldību
e-vides mērījumu

Atklājot Lattelecom sociālās atbildības – senioru bezmaksas datorapmācību projekta
Pieslēdzies, Latvija! sesto gadu, tiek paplašināts projekta fokuss, papildu senioru
apmācībām iniciējot ikgadēju Latvijas pašvaldību e-vides attīstības mērījumu, kā arī
tiek uzsākta dalībnieku reģistrācija. „Iesoļojot Pieslēdzies, Latvija! otrajā piecgadē, kad
datorprasmes jau ir apguvuši vairāk nekā 20 000 senioru 88 pašvaldībās, redzam, ka
Latvijas iedzīvotāji vēlas savas prasmes pielietot ikdienā arvien plašāk. Tostarp arī
saziņā ar pārvaldes institūcijām. Tādēļ uzsākam ikgadēju mērījumu Latvijas e-indekss,
kas palīdzēs gan senioriem, gan pārējiem Latvijas iedzīvotājiem novērtēt, cik aktīvi un
adekvāti savai situācijai mūsdienu tehnoloģijas izmanto pašvaldības. Mēs esam
pārliecināti, ka tā būs pozitīva sacensība un palīgs pašvaldībām, kas palīdzēs noteikt
savai situācijai atbilstošāko e-vides attīstības virzienu,” jaunā mācību gada atklāšanas
pasākumā skaidro Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš norāda, ka ministrija šogad uzsāks arī
valsts iestāžu e-attīstības mērījumu, tādēļ Lattelecom iniciētais pašvaldību e-vides
mērījums ir nozīmīgs idejas paplašinājums. Ministrs izsaka cerību, ka šis būs publiskās
un privātās partnerības paraugs un atzīmē: „Mūsdienu tehnoloģijas sniedz būtisku
ieguldījumu dinamiskākas ekonomikas un tautsaimniecības attīstībā, kā arī veicina
valsts pārvaldes un pašvaldību pieejamību iedzīvotājiem. Esmu priecīgs, ka Latvijas eindekss top ciešā sadarbībā ar sabiedriskā sektora partneriem, jo bez vienotas

izpratnes šī projekta īstenošana nebūtu iespējama”. Latvijas e-indekss sniegs
priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši valsts iestādes un pašvaldības
izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājums, kā
arī e-pakalpojumus, lai uzlabotu darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību iedzīvotājiem. Latvijas e-indekss sastāvēs no divām daļām. Valsts centrālo
iestāžu e-pārvaldības izvērtējumu veidos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM). Savukārt pašvaldību e-vides novērtējums taps, sadarbojoties
VARAM un nozaru speciālistiem – Lattelecom, Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS),
Latvijas Lielo pilsētu asociācijai (LLPA) un Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociācijai (LIKTA). Papildu informācija par Latvijas e-indeksu:
lattelecom.lv/biznesam/e-indekss. Savukārt labklājības ministrs Uldis Augulis, runājot
par nepieciešamību senioriem apgūt datorprasmes, uzsver mūžizglītības lomu
nevienlīdzības mazināšanā un vienmērīgas dzīves kvalitātes attīstības veicināšanā
reģionos: „Novērtējami, ka jaunu prasmju apguve ir kļuvusi pieprasīta senioru vidū,
ņemot vērā, ka Latvijā ir gandrīz pusmiljons pensijas vecuma cilvēku. Pastāv daudz un
dažādu aspektu, kas ietekmē senioru dzīves kvalitāti un noskaņojumu, piemēram,
datorprasmju trūkums, kas mazina iespējas socializēties vai turpināt aktīvās darba
gaitas un saņemt papildu ienākumus. Tāpēc pēdējos gados pieaugusi mūžizglītības
nozīme, lai veidotu labākas vecumdienas. Līdz ar to projekts ir viena no iniciatīvām,
kas sekmē šādu politiku valstī, novērtē cilvēku vajadzību pēc personības pilnveides,
socializēšanās un nodrošina mūsdienās nepieciešamās prasmes darba gaitu
turpināšanai. Stereotipiem vairs nav pamata, jo valstī patiesi ir daudz aktīvu un pozitīvi
domājušu senioru, kuri ir gatavi apgūt jaunas zināšanas, kā arī dalīties savā pieredzē.“
Jaunajā Pieslēdzies, Latvija! mācību gadā datorprasmes apgūt apņēmusies arī aktrise
Velta Skurstene un aktieris Jānis Paukštello. Atbilstoši dalībnieku līdzšinējai pieredzei
un prasmēm, apmācībām trīs līmeņos var pieteikties ikviens interesents pēc 50 gadu
vecuma, zvanot pa tālruni 80000822 vai aizpildot reģistrācijas anketu internetā
www.piesledzieslatvija.lv. No maija līdz novembrim mācības notiks visā Latvijā latviešu
un krievu valodas grupās, kas tiks komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru
dzīvesvietai. Zvanot uz norādīto tālruni, aicināti pieteikties arī skolotāji. Ikvienam
interesentam mājaslapā www.piesledzieslatvija.lv pieejama arī Pieslēdzies, Latvija!
bezmaksas pašmācību programma „Mācies pats”. Zvanot projekta atbalsta tālrunim
67201777, senioriem ir iespējams saņemt arī speciālistu konsultācijas datora
lietošanas pamatos. Turklāt pirmos soļus datora apgūšanā palīdz spert arī īpaši
izveidotas apmācību filmas, kas bez maksas pieejamas Lattelecom Interaktīvajā TV.
Lattelecom projekts Pieslēdzies, Latvija! tiek īstenots kopš 2008./2009.mācību gada.
Līdz šim ar pašvaldību un skolu atbalstu apmācīti jau 20 tūkstoši senioru. Projekta
organizētāji iecerējuši līdz valsts simtajai gadadienai apmācīt vismaz 30 tūkstoši
cilvēku visā Latvijā, lai palīdzētu tiem pārvarēt digitālo plaisu un pilnvērtīgi integrēties
informācijas sabiedrībā. Sociālā iniciatīva Pieslēdzies, Latvija! ir kļuvusi par nacionāla
mēroga projektu, ko atbalsta Labklājības, Izglītības un zinātnes ministrijas,
Nodarbinātības valsts aģentūra, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība.
Fotogrāfijas no Pieslēdzies, Latvija! atklāšanas pasākuma:
https://www.flickr.com/photos/lattelecom/sets/72157643303629374/
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