Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
un
Latvijas nevalstisko organizāciju

SADARBĪBAS MEMORANDS
Datums skatāms laika zīmogā *

Būtisks faktors ilgtspējīgai Latvijas attīstībai ir izglītotas un digitāli prasmīgas sabiedrības
veidošana, kas ir arī Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pamatā. Digitālo prasmju
paaugstināšana tieši sekmē dažādas sabiedrībai vēlamas pārmaiņas: gan sabiedrības iesaisti
valsts pārvaldes procesos, veicinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos, gan uzņēmēju spēju
izstrādāt konkurētspējīgākus pakalpojumus un risinājumus. Digitālās prasmes veicina
iedzīvotāju un uzņēmēju konkurētspēju un atvieglo to ikdienas dzīves situāciju risināšanu,
pateicoties digitālās transformācijas un tehnoloģiju sniegtajām iespējām.
Mūsdienās pieejamie tehnoloģiskie risinājumi ļauj arī valsts un pašvaldību iestādēm kļūt
mūsdienīgākām, savukārt to pakalpojumiem ērtākiem un pieejamākiem ikvienam iedzīvotājam
ne vien klātienē, bet arī attālināti, tādējādi nodrošinot atvērtas ekosistēmas izveidi.
Digitālās transformācijas apstākļos, kad arvien vairāk darbvietu tiek automatizētas, pieaug
tehnoloģiju nozīme visās darba un dzīves jomās. Uzņēmējdarbības, sociālās un pilsoniskās
prasmes kļūst arvien svarīgākas, lai nodrošinātu spēju pielāgoties pārmaiņām, pieaug un
mainās prasības arī digitālajām prasmēm.
Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2020. gadā datiem, tikai 43%
Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamatprasmes (ES
vidējais rādītājs — 58 %), un tikai 24 % ir augstas digitālās prasmes (Eiropas Savienības
vidējais rādītājs — 33 %), kas Latviju ierindo zem citu Baltijas valstu un Eiropas Savienības
valstu vidējā vērtējuma. DESI indeksa rezultāti liecina, ka, lai gan Latvijas sabiedrībai ir plaši
pieejamas gan informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, gan valsts un pašvaldības
e-pakalpojumi, iedzīvotājiem trūkst prasmju to veiksmīgai izmantošanai.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Sadarbības
memorandam pievienojušās Latvijas nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO) (turpmāk
kopā – Puses) izprot, ka ir būtiski veicināt Latvijas sabiedrības digitālo prasmju
paaugstināšanu, nodrošinot iespēju apgūt nepieciešamās prasmes katram iedzīvotājam
jebkurā dzīves posmā atbilstoši vajadzībai digitālās transformācijas sniegto iespēju
izmantošanai, tādejādi veicinot ilgtspējīgu sabiedrības attīstību un konkurētspēju.
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I.

SADARBĪBAS MEMORANDA MĒRĶIS

Šī Sadarbības memoranda mērķis ir noteikt sadarbības principus, lai attīstītu Latvijas
iedzīvotāju un uzņēmēju digitālās prasmes, spēju izmantot valsts un pašvaldību iestāžu
piedāvātos elektroniskos risinājumus un informētu par iespējām, kurus tie nodrošina.
Pušu sadarbība ir būtiska, jo Puses izprot un augstu vērtē ieguvumus, ko ilgtermiņā iegūst
digitāli izglītota sabiedrība, kura spēj izmantot digitālās transformācijas radītās iespējas.
II. PUŠU SADARBĪBA
1. Puses sadarbojas Sadarbības memoranda mērķa īstenošanā un īsteno pasākumus, lai
veicinātu:
a. Iedzīvotāju un uzņēmēju digitālajās prasmes un spēju efektīvi, patstāvīgi un
droši tās izmantot savstarpējā saziņā, darba vidē, pakalpojumu saņemšanā,
sadarbībā ar valsti un pilsoniskajā līdzdalībā;
b. Digitālo drošību un uzticamību, lai iedzīvotāji un uzņēmēji prastu izmantot
uzticamus elektroniskos identifikācijas līdzekļus, kā arī pārzinātu personas datu
un citu tiesību efektīvu aizsardzību digitālajā vidē.
2. Puses pauž un aizstāv sabiedrības intereses, izglītojot un informējot sabiedrību par:
a. valsts un pašvaldību e-risinājumiem un to izmantošanas priekšrocībām;
b. elektronisko identitāti un drošiem autentifikācijas procesiem;
c. droša elektroniskā paraksta izmantošanu;
d. oficiālo elektronisko adresi;
e. digitālo drošību un personas datu aizsardzību.
3. Puses kopīgi iesaistās Sadarbības memoranda īstenošanā, tai skaitā sadarbojoties
programmas “Dari digitāli” komunikācijas un mācību aktivitātēs.
4. Puses veicina valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanu, popularizējot to ar sociālo
tīklu vietņu, pasākumu un citu komunikācijas kanālu starpniecību.
5. Puses apņemas informēt iedzīvotājus un uzņēmējus, tostarp NVO darbiniekus, biedrus
un dalībniekus, par aktualitātēm un jaunumiem e-risinājumu izmantošanā.
6. Puses apņemas veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanu ar mērķi iesaistīt tos
digitālo prasmju mācībās.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
7. Parakstot šo Sadarbības memorandu, Puses apņemas iespēju robežās veikt
nepieciešamās darbības, lai īstenotu tajā aprakstītās darbības, ievērojot savstarpējo
koleģialitāti un izpratni.
8. Sadarbības memorands var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties.
9. Jebkura no Pusēm (NVO gadījumā – jebkura no NVO), ievērojot savu lomu šajā
Sadarbības memorandā minēto darbību īstenošanā, pēc saviem ieskatiem var pārtraukt
dalību tajā, paziņojot par to Pusēm.
10. Jautājumus, kas nav minēti šajā Sadarbības memorandā, risina saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un demokrātiskas valsts principiem atbilstoši
sadarbības mērķim un būtībai.
11. Sadarbības memorands stājas spēkā, kad to parakstījušas vismaz divas no Pusēm.
12. Sadarbības memorands tiek parakstīts elektroniski. Sadarbības memoranda parakstītā
datne tiek glabāta VARAM. Sadarbības memorandam var pievienoties ikviena Latvijā
reģistrēta nevalstiskā organizācija, nosūtot paziņojumu VARAM.
Šis Sadarbības memorands ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija*
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs

Latvijas nevalstiskās organizācijas*:
1. Latvijas Samariešu apvienība
Direktors Andris Bērziņš
2. Latvijas Sarkanais Krusts
Ģenerālsekretārs Uldis Līkops
3. Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
Valdes loceklis Ivars Balodis
4. Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija
Direktore Ilze Paleja
5. Latvijas Kinoloģiskā Federācija
Prezidente Vija Klučniece
6. Latvijas Nedzirdīgo savienība
Prezidents Edgars Vorslovs
7. Rīgas aktīvo senioru alianse
Valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare
8. Junior Achievement Latvia
Valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns
9. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
Priekšsēdētājs Egils Baldzēns
10. Latvijas Darba devēju konfederācija
LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone
11. Kurzemes NVO centrs
Valdes priekšsēdētāja Elīna Futraka
12. Latvijas Mežu īpašnieku biedrība
Valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks
13. RISEBA Alumni
Valdes priekšsēdētāja Andžela Dubinska
14. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija
Prezidents Andrejs Ponomarjovs
15. Latvijas Jaunatnes padome
Prezidente Ilze Bergmane
16. Latvijas Interneta asociācija
Valdes priekšsēdētājs Andis Āriņš
17. Kurzemes tūrisma asociācija
Valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis

* Elektroniskā dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un laika
zīmoga datums

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU
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