
	
FAKTU LAPA: Latvijas pašvaldību e-indekss 
• Visas 119 Latvijas pašvaldības piedalās mērījumā.	 

Tā kā dažādām pašvaldībām ir atšķirīgi resursi e-
vides pilnveidošanai, Latvijas pašvaldību e-indeksa 
pašvaldību topi tiek veidoti trīs grupās: 

 
 
 

 

Latvijas pašvaldību mērījuma svari: 

Rezultāti 
• Augstākais punktu skaits, ko 2015. gada Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījumā ieguvusi pašvaldība, ir 

71.71 punkts no 100 iespējamajiem (Valmieras pilsētas pašvaldība – arī 2014.gadā tai bija visvairāk 
punktu). 

• Ceturtā daļa jeb 31 pašvaldība ir ieguvusi vairāk par pusi no maksimāli iegūstamajiem 100 punktiem 
(tai skaitā 8 no 9 republikas nozīmes pilsētām). 2014.gadā tikai 9 pašvaldībām bija vairāk par pusi no 
punktiem. 

• Līdzīgi kā 2014.gadā pašvaldības iedzīvotāju skaits saistās ar iegūto punktu skaitu e-indeksā: 
o Republikas nozīmes pilsētu grupā vidējā e-indeksa vērtība (vidējā aritmētiskā vērtība no šajā grupā 

ietilpstošo pašvaldību iegūtajām e-indeksa vērtībām) ir 60.33 punkti (2014.g.: 48.17 punkti); 
o Lielo novadu grupā – 44.85 (2014.g.: 39.41 punkti); 
o Mazo novadu grupā – 39.24 (2014.g.: 34.46 punkti). 

• Ievērojami lielāka iegūto punktu starpība republikas nozīmes pilsētu un lielo pašvaldību kategoriju 
vidū, nekā starp lielajiem un mazajiem novadiem. 
Lielo novadu pašvaldības apsteidz mazo novadu pašvaldības vidēji tikai par 5.61 punktu, kamēr republikas 
nozīmes pilsētu pašvaldības apsteidz lielo novadu grupas pašvaldības vidēji par 15.49 punktiem un mazo 
novadu grupas pašvaldības – vidēji par 21.10 punktiem. 

• Pašvaldību iegūto punktu skaits pa faktoriem 2015. un 2014. gadā (vidējās aritmētiskās vērtības): 
 2014 2015 
E-vides infrastruktūras attīstības līmenis 10.16 11.87 
Interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes 7.28 7.31 
E-pārvaldes līmenis 7.79 10.44 
Informācijas sistēmu un datu drošība 12.38 13.53 

 

• Brīvi pieejamus datorus nodrošina visas pašvaldības 
o 5102 - kopējais pašvaldību nodrošinātais brīvi pieejamu datoru skaits 

Lielākais brīvpieejas datoru īpatsvars pret 
iedzīvotāju skaitu: 

§  Rugāju novadā – 15,5 datori uz 1000 
iedzīvotājiem; 

§  Jēkabpils novadā – 11,19; 
§  Jaunjelgavas novadā – 10,60; 
§  Naukšēnu novadā – 9,79. 

Lielākais brīvpieejas datoru skaits: 

§ republikas nozīmes pilsētu grupā – 230, 
Rīgas pilsēta 

§ lielo novadu grupā – 200, Saldus novads 
§ mazo novadu grupā – 65, Jaunjelgavas 

novads 

• Publisko WiFi pašvaldību centrālajās administrācijās:  
o pilnībā nodrošina 71% pašvaldību; 
o daļēji nodrošina 19% pašvaldību (t.i., funkcija netiek nodrošināta visās vietās); 
o nenodrošina 9% pašvaldību. 

 



	
• 1/3 pašvaldību mājaslapa ir īpaši pielāgota mobilajām ierīcēm. 2015. gadā 39 pašvaldību mājaslapām 

ir mobilās versijas (2014. gadā – 15): 
o Republikas nozīmes pilsētu grupā 2/3 (6 no 9 pašvaldībām); 
o lielo novadu grupā – 33% pašvaldību; 
o mazo novadu grupā – 28% pašvaldību. 

• 12 pašvaldības piedāvā mobilās lietojumprogrammas (application); 2014. gadā – tikai 6 pašvaldības. 
o Piecas no pašvaldībām, kas ir izstrādājušas mobilo aplikāciju, ir republikas nozīmes pilsētas 

• Gada laikā ir paplašinājusies pašvaldību mājaslapu funkcionalitāte: 
o Gandrīz visu pašvaldību (115) mājaslapās ir pieejami domes sēžu audio vai video ieraksti (2014. 

gadā – 24); 
o Iespēja vērot domes sēžu tiešraides ir 13 pašvaldību mājaslapās (2014. gadā – 9 pašvaldības); 
o pieaudzis pašvaldību skaits, kas piedāvā mājaslapā aizpildīt publisko apspriešanu aptauju anketas 

(96 – 2015. gadā un 88 - 2014. gadā). 
• Joprojām 15 pašvaldību mājaslapās nav pieejams meklētājs. 
• 101 pašvaldībai ir profils vismaz vienā sociālajā tīklā (2014.g. – 91 pašvaldībai). 

o 25 pašvaldībām ir profili visos četros 
populārākajos sociālajos tīklos. 

o Visvairāk sekotāju sociālajos tīklos ir 
Liepājas pilsētai (24 118), vismazāk – 
Ciblas novadam (4). 
 

o Pašvaldību iecienītākie sociālie tīkli:	

• 6 pašvaldību mājaslapās nav ievietotas ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem saistītas veidlapu 
sagataves un 10 pašvaldību mājaslapās nav sniegto pakalpojumu aprakstu (attiecīgi 14 un 18 
pašvaldības 2014. gadā). 

• 87 pašvaldībās ir ieviesta DVS, salīdzinot 2014.g. – 78 pašvaldībās. 
o 46 pašvaldībās DVS iekļauj arī domes sēžu darbības elektronisku nodrošinājumu, tomēr 18 

pašvaldībās šī funkcija netiek izmantota (2014.: attiecīgi 45 un 23). 
• Pašvaldības centrālajā administrācijā pilnībā elektroniski organizē: 

o ienākošo un izejošo korespondenci gandrīz katrā piektajā domē (19%); 
o personālvadības dokumentāciju un iekšējos rīkojumus – 10% pašvaldību; 

• Arvien mazāks pašvaldību skaits personālvadības dokumentāciju un iekšējos rīkojumus centrālajā 
administrācijā organizē tikai papīra formā (2015.g.: 39, 2014.g.: 49). 

 

Latvijas pašvaldību e-indeksa TOP10: 

 
„Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti lejuplādējami: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati. 
 
www.eindekss.lv  
www.twitter.com/eIndekss // www.facebook.com/Latvijaseindekss // www.draugiem.lv/latvijaseindekss 


