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SEMINĀRS NR.3 
SEMINĀRA MATERIĀLU KOPSAVILKUMS 

 Klātienes sarunas 

 Plašsaziņas līdzekļi 

 Telefons, skype u.c. 

 Vēstules, atzinumi, iesniegumi 

 e-pasts, mājas lapas 

 Sociālie tīkli, manabalss.lv, 

gudrasgalvas.lv 

 www.latvija.lv 

 Akcijas, kampaņas 

 U.c 

Atbilstoši šiem noteikumiem, mājas lapai ir 

šādas sadaļas: 

 Ziņas par iestādi 

 Kontakti 

 Pakalpojumi 

 Aktualitātes 

 Nozares politika 

 Eiropas Savienība 

 Starptautiskā sadarbība 

 Normatīvie akti un attīstības 

plānošanas dokumenti 

 Publikācijas un statistika 

 Saites 

 Informācija svešvalodās  

 Publiskie iepirkumi 

 Sabiedrības līdzdalība 

 Viegli lasīt 

 Budžets.  

 

IESTĀŽU MĀJAS LAPAS 

 

Kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā, lai nodrošinātu tās pieejamību, 

nosaka MK noteikumi Nr. 171 “Kārtību, kādā 

iestādes ievieto informāciju internetā”. 

Noteikumi attiecas uz tiešās pārvaldes 

iestādēm un atvasinātām publiskām 

personām. 

Atbilstoši noteikumiem, mājas lapas saturs 

jāatjauno ne retāk kā reizi nedēļā. 

 

Projekts “Nevalstisko 
organizāciju stratēģiju 

izstrāde attīstības 
sadarbības projektu 

plānošanai un ieviešanai” 
 

Aktivitāte Nr.2 LAPAS kapacitātes 
stiprināšana: Seminārs Nr.3 

Komunikācija un sadarbība 
elektroniskajā vidē ar publisko 

sektoru un citām NVO 
 

http://www.latvija.lv/


E-pakalpojums – tāds pakalpojums, kuru var 

pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, izmantojot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Latvijā e-pakalpojumi ir pieejami vienotajā valsts 

un pašvaldību portālā www.latvija.lv vai attiecīgo 

iestāžu mājas lapās. Piemēram, informācija par 

transportlīdzekļiem, savu autovadītāja apliecību, 

sodiem var meklēt https://e.csdd.lv/, iesniegt 

ienākumu deklarāciju var  vidis.vid.gov.lv.  

Informāciju par e-pakalpojumiem un to 

izmantošanu var meklēt: 

 http://www.latvija.lv 

 http://www.e-iespejas.lv 

 http://www.solipasolim.lv 

 Dažādas publikācijas e-pārvaldes jomā 
pieejamas arī atbildīgās ministrijas mājas 
lapas sadaļā E-pārvalde. 

 

 

NODERĪGAS VALSTS IESTĀŽU DATU 

BĀZES 

 Politikas plānošanas dokumentu datu bāze 
polsis.mk.gov.lv 
Pieejami politikas plānošanas dokumenti, kā 
arī ērti atrodami to grozījumi, atskaites 
(informatīvie ziņojumi) par izpildi. Iespējams 
pierakstīties jaunumiem interesējošā jomā, 
aplūkot dokumentu hierarhijas. 

 Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze 
tpi.mk.gov.lv 
Pieejama pamatinformācija par iestādēm, 
kontakti, darbību reglamentējošie dokumenti. 

 VSS, MKK un MK sēžu darba kārtības, TA 
projekti http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/search 
Iespējams sekot līdzi lēmumu pieņemšanas 
procesam. Var pierakstīties jaunumiem 
interesējošā jomā. 

 Partiju finanšu datu bāze 
http://www.knab.gov.lv/lv/finances/db 
Pieejamas partiju finanšu deklarācijas, 
ziedotāju datu bāze, biedra naudas maksātāji. 

 Pētījumu datu bāze http://petijumi.mk.gov.lv 
Plaša publiski finansētu pētījumu datu bāze. 
Informācija par plānotajiem pētījumiem. 

 VID publiskojamo datu datu bāze 
http://www6.vid.gov.lv/vid_pdb 
Dažādi nodokļu politikas dati, t.sk. nodokļu 
parādnieku datu bāze un valsts amatpersonu 
deklarācijas. 

 CSB statistikas datu bāzes 
http://www.csb.gov.lv 
Aktuāli pamatdati par sabiedrību, 
tautsaimniecību, sociālajiem procesiem, kā arī 
tautas skaitīšanu rezultāti. 

 U.c. 

 

E-PAKALPOJUMI 
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Internetā pieejamas dažādas vietnes un 

pakalpojumi, kas piedāvā ērti, vienkārši un bez 

maksas (vai nelielu samaksu) apstrādāt 

informāciju, attēlus, video. Piemēram: 

 “Vārdu mākoņu” izveide: 

o wordle.net 

o jasondavies.com/worldcloud 

 Attēlu apstrāde pixlr.com 

 GIF failu (baneru) izveide gifmaker.me 

 “Laika līniju” izveide timeline.verite.co 

 Infografiki 

o Infogr.am (pieejamas LV alfabēta 

rakstzīmes) 

o Piktochart.com 

o Easel.ly  

o CV kā infografiks (kinzaa.com, 

vizualize.me) 

 Video apstrāde (vai video izveide no 

attēliem): 

o magisto.com 

o slide.ly 

o studio.stupeflix.com 

 

E-PASTA IZVĒLES KRITĒRIJI 

 Izkats 

 Valoda 

 Izmērs 

 Reklāmas 

 Iespēja veidot mapju sistēmas 

 Auto filtri 

 Spamfiltrs 

 Sinhronizācija ar mob. Ierīcēm, citiem 

pakalpojumiem 

 Iespēja pielāgot uzstādījumus pēc 

vajadzības 

 U.c. 

ATTĒLU, VIDEO APSTRĀDE INTERNETĀ 
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DAŽAS NODERĪGAS GMAIL IESPĒJAS 

 E-pasta ziņojuma pievienošana 

uzdevumiem/notikumiem 

 Vairāku e-pasta kontu apvienošana vienā 

 Piekļuve eksperimentālajām papildu 

iespējām (“Laboratorijas”), t.sk: 

o Nosūtīta e-pasta atsaukšanas iespēja 

o Vēstuļu sagatavju izveide un 

lietošana 

 Deleģētā piekļuve pastam 

 boomeranggmail.com 

 

 



 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 

Projekta mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības 

sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem proejktu izstrādē un 

īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus. 

Projektu īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. 

E-prasmju seminārus organizē Neformālās izglītibas attīstības biedrība “Soli pa solim”. 

 

www.lapas.lv   info@lapas.lv  

biedriba.solipasolim.lv  info@solipasolim.lv  

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  

Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048 
 

http://www.lapas.lv/
mailto:info@lapas.lv
mailto:biedriba.solipasolim.lv
mailto:info@solipasolim.lv

