
DIENAS BEZ RINDĀM 2019

Norises laiks: 30.septembris - 4. oktobris, 2019.



Galvenie mērķi

✓iedrošināt / iesaistīt sabiedrību risināt 
dzīves situācijas elektroniski

✓skaidrot un demonstrēt e-pakalpojumu 
izmantošanas ieguvumus

✓popularizēt elektronisko saziņu ar publisko 
pārvaldi, izmantojot e-adresi



Kas var piedalīties
• Jebkura iestāde, bet īpaši tās, kas apkalpo klientus 

(klātienē, telefoniski).

• Princips: 

✓noskaidrot kāpēc klients ir atnācis klātienē,

✓informēt par iestādes piedāvātajām e-iespējām,

✓iedrošināt, praktiski parādot pie brīvpieejas datora 
dažādu e-pakalpojumu pieteikšanu.



Kā piedalīties? 
• Piesakiet savu iestādi tiešsaistes anketā (tiks nosūtīta)

• Informējiet savus KAC darbiniekus par akciju un tās norisi

• Izmantojiet informatīvos  materiālus (atrodami mana.latvija.lv)

• Veiciet klientu konsultāciju uzskaiti, sūtiet mums fotoreportāžas un 
ziņas par akcijas norisi jūsu iestādē. Noslēgumā apkoposim informāciju 
par aktivitātēm visā Latvijā 

• Sekojiet Latvija.lv kontiem sociālajos tīklos, uzziniet jaunumus, 
skatieties tiešraides no citām norisēm.

• Esiet aktīvi sociālajos tīklos – izmantojiet tēmturi
#dienasbezrindām2019



Kur pieteikties? 

Pirms akcijas – septembrī - nosūtīsim 
tiešsaites pietiekšanās anketu iestādēm, 
pašvaldībām, bibliotēkām.

Visa informācija par akcijas aktivitātēm 
tiks publicēta mana.latvija.lv

Dienas bez rindām



Informatīvie materiāli 

Tiks izveidoti īpaši plakāti un vizuālie materiāli sociālo 
tīklu ierakstiem, kurus varēs lejupielādēt vietnē 
mana.latvija.lv

Izmantojiet tēmturi #dienasbezrindām2019, lai 
atzīmētu ierakstus sociālajos tīklos par akcijas laikā 
notiekošajām aktivitātēm.



E-pakalpojumu zināšanu tests

Ideja: atraktīvā un iesaistošā veidā aktivizēt cilvēkus aizpildīt «E-
pakalpojumu zināšanu testu» - gan uz vietas pie brīvpieejas datoriem 
bibliotēkās un VPVKAC, gan internetā. 

Mērķis/ieguvums:

- ar testa palīdzību informēt cilvēkus par e-pakalpojumiem, tostarp eID
karti, e-parakstu un e-adresi

- radīt pilsētu sacensību, kurā pašvaldībā dzīvo visdigitālākie / zinošākie 
iedzīvotāji

- dot iespēju testa pildītājiem lepoties ar savu digitālo IQ (pēc izvēles -
brīvprātīgi), un dalīties (sacensties) sociālajos tīklos ar testa rezultātiem, 
pievienojot tēmturi #dienasbezrindām2019



E-pakalpojumu zināšanu tests

❖ Tests ikvienam interesantam būs pieejams vietnē mana.latvija.lv 

Atvērt testa lapu vietnē 
mana.latvija.lv un 

atstāt to kā «galveno 
ekrānu» uz klientiem 
brīvi pieejama datora

Izdrukāt un novietot 
blakus datoram 

informatīvo materiālu 
(«baneri») par to, ka šeit 
iespējams aizpildīt testu 
un piedalīties sacensībā

Izstāstīt klientam, ka testu 
var aizpildīt anonīmi vai 

arī arī norādīt 
vārdu/uzvārdu un 

kontaktus (tālr.nr.), ja vēlas 
piedalīties veicināšanas 

balvas izlozē



E-pakalpojumu zināšanu tests

❖ Tests ikvienam interesantam būs pieejams vietnē mana.latvija.lv 

Atgādināt, ka obligāti 
jānorāda, kur tests 

aizpildīts (bibliotēka, 
VPVKAC, cita vieta)*

Izstāstīt, ka aktīvākā 
bibliotēka, VPVKAC vai 

cita iestāde saņems 
īpašu balvu par dalību 

akcijā! 

Būt visaktīvākajiem un kļūt 
par uzvarētājiem!  





Informācija: 

Diāna Tiltiņa, VARAM

Tālr. 67026551

E-pasts: eprasmes@varam.gov.lv

Lai mums kopā izdodas! 




