
PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

E-pakalpojumu (digitāli
pieprasāmi un saņemami)
veidošana - pašvaldības
pakalpojumu pieejamība digitāli,
to popularizēšana

➢ ➢ ir iedzīvotāju grupas, kas nelieto
e-vidi

➢ esošie pakalpojumi e-vidē
(pārsvarā valsts iestāžu) ir
sarežģīti, grūti lietojami

➢ nav skaidrs, kādi būs
cilvēkresursi, kuri sniegs
e-pakalpojumu palīdzību
senioriem

➢ palīdzēt sabiedriskām organizācijā
ar tehniku un apmācību

➢ iedrošināt klientu lietot
e-pakalpojumu

➢ veidot e-pakalpojumus vienkāršus
➢ saprotamus un viegli lietojamus
➢ pašvaldības mājaslapā ievietot
➢ iesniegumu sagataves, ko

iedzīvotājiem
➢ būtu viegli izmantot (jau ir)

Bibliotēkas - attīstāms un
stiprināms pašvaldības
pakalpojumu un konsultāciju
punkts

➢ ➢ bail par saviem datiem un to
drošību

➢ bail par kļūdainu soli

➢ jāapmāca bibliotekāri
➢ pilsētā jābūt vairāk punktiem,

kur saņemt pakalpojumu
(piemēram Sabiedrības centrā,
kur ir publiskie datori)

➢ jānodrošina konsultants
➢ Bibliotēkām vajadzētu atrasties

1. stāvā un aprīkotām tā, lai
iedzīvotāji ar funkcionāliem
traucējumiem un gados vecāki
cilvēki varētu tur viegli iekļūt

➢ regulāri jāinformē iedzīvotāji par
pakalpojumiem, kurus var
saņemt bibliotēkās un citur



➢ Nepieciešams pašvaldības
konsultants, kurš palīdzētu
iedzīvotājiem izmantot
e-pakalpojumus, piemēram,
pieteikties vizītei pie ārsta
izmantojot bezrindas.lv

Pašvaldības iestāžu darbinieku
(bibliotekāru, klientu
apkalpošanas speciālistu u.c.)
digitālo prasmju apmācība

➢ ➢ ➢ ir nepieciešams turpināt
darbinieku tālākizglītošanu

Iedzīvotāju (klientu)  digitālo
prasmju apmācība

➢ ➢ ➢ mūžizglītības projekti digitālo
prasmju apmācībā

➢ izmantot pagastu skolu
datorklases, kurās organizēt
senioru digitālo prasmju apguvi

Pakalpojumu maksa ➢ ➢ ir cilvēku grupas, kam ir dārgi
kopēšanas, printēšanas
pakalpojumi

➢ maksas atvieglojumi
dažādām grupām

Pakalpojumu sniegšanas vieta
(vide)

➢ ➢ ➢ Bāriņtiesai ir jānodrošina
neitrāla vide, kur var satikties
audžuģimenes ar bērnu
bioloģiskajiem vecākiem, nav
konkrētas vietas, kur to darīt



Klātienes pakalpojumi ➢ bāriņtiesa sadarbojas ar
Sabiedības centru organizējot
tikšanās bērniem ar vecākiem
un psihologu

➢ ir problēmas ➢ 2x mēnesī nodrošināt
pakalpojumu pieejamību
klātienē tiem, kuri nevar to
paveikt darba laikā

Darba laiks ➢ ➢ pusdienlaiks sakrīt ar klientu
pusdienlaiku

➢ ieviest elastīgu pusdienlaiku


