
 

Darba kārtība  Digitālās nedēļas 2020 Partneru seminārs  

2020. gada 27. februārī 

Tiešraide:  

Latvija.lv Youtube.com konts 

tīmekļa vietne eprasmes.lv 

vietne mana.latvija.lv 

Nr. Laiks Tēma Vārds, uzvārds / iestāde 

1. 10.00 – 10.10 Pasākuma ievadvārdi, VARAM aktivitātes "Digitālās nedēļas" ietvaros u.c. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Publisko pakalpojumu departamenta  

Projektu vadības nodaļas  

vecākā projekta aktivitātes koordinatore 

Liene Strazdiņa 

2.  10.10. – 10.30 Vispārēja informācija par "Digitālo nedēļu 2020" – sadarbība, materiāli, 

digitālā karte, konkursi, vietne www.eprasmes.lv 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācijas viceprezidente 

Māra Jākobsone 

3.  10.30 – 10.40 Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju. Nodarbinātības valsts aģentūras vecākā eksperte 

Līga Drusta 

4.  10.40 – 10.50 Latvijas notariāta piedāvāto digitālo iespēju prezentēšana – notārs un notariālās 

darbības attālināti on-line video režīmā, dokumentu apliecināšana ar apostilli – 

Latvijā tikai elektroniski, pilnvaras pārbaude elektroniskā reģistrā. 

Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors 

Gatis Litvins 

5.  10.50 – 11.00 Pieejamie Atvērtie dati (datu veidi, vietne, kur atrast) un to pielietošanas 

iespējas tautsaimniecībā. 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 

Informācijas un pakalpojumu nodaļas vadītāja  

Evija Strautiņa 

6. 11.00 – 11.10 Veselības statistikas datubāzes prezentācija, lai informētu par veselības 

statistikas datu pieejamību. Kā darboties ar datubāzi, datu bāzes priekšrocības 

datu lietotājam. 

Slimību profilakses un kontroles centra  

sabiedrības veselības analītiķe 

Zane Baltāne 

7. 11.10 – 11.20 Tīmekļa vietnē www.zemesgramata.lv iedzīvotājiem publiski pieejamie e-

pakalpojumi. Elektroniskās izsoļu vietnes piedāvātās iespējas. Biznesa 

inteliģences platformas iespējas tiesu darba datu publiskā pieejamībā. 

Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu 

departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas 

nodaļas vadītāja vietniece 



Kristīna Muciņa 

8. 11.20 – 11.30 Tiesību aktu vietne Likumi.lv un LVportals.lv. – lietošana un vietnes 

piedāvātās iespējas. 

VSIA “Latvijas Vēstnesis” Lvportals.lv direktore 

Zaida Kalniņa 

9. 11.30 – 11.40 Nestāvi rindā, izmanto e-pakalpojumus! Pārvalde piedāvā vairākus e-

pakalpojumus, kuru izmantošana ļauj ieekonomēt laiku. Vispopulārākais no 

tiem ir "Pieteikšanās pases vai eID kartes izsniegšanai" un "Mani dati 

iedzīvotāju reģistrā". 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Loreta Eversone 
 

10. 11.40 – 11.50 Elektroniskās deklarēšana sistēmas jaunumi un aktuālie jautājumi par gada 

ienākumu deklarācijas iesniegšanu. 

Valsts ieņēmumu dienesta galvenais nodokļu inspektors 

Sergejs Ņikitjuks 

11. 11.50 – 12.00 2020. gada Lauksaimniecības skaitīšana (LS-2020) un informācijas 

iesniegšana CSP EDV sistēmā. 

Centrālās statistikas pārvaldes 

Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta 

direktors Armands Plāte 

12. 12.00 – 12.10 Kibernakts: Augsta līmeņa ekspertu diskusija par kiberdrošību, uzticamību un 

identitāti digitālajā vidē. 

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 

Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja 

Vineta Sprugaine 

13. 12.10 – 12.20 Izglītojoši un informatīvi materiāli par medijpratību un drošību internetā. Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centra 

Drossinternets.lv vadītāja 

Maija Katkovska 

14. 12.20 – 12.30 ERAF projektā “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma" izstrādātie 

atvērtie dati – kādi pieejami šobrīd un kur tos meklēt. 

Labklājības ministrijas 

IT departamenta projektu vadītājs Reinis Rozenšteins  

15. 12.30 – 12.40 Uzturlīdzekļu garantiju fonda sasniedzamība elektroniskajā vidē Uzturlīdzekļu garantijas fonda 

Drošības pārvaldnieks Roberts Bluķis 

16. 12.40 – 12.50 Aktivitātes jaunu sieviešu un meiteņu iesaistei digitālās profesijās. TechGirls un Women4IT projekts 

LIKTA projektu eksperte 

Vita Vītola-Lapiņa 

17. 12.50 -13.00 Intelektuālā īpašuma objektu nelicencēta aprite Internetā Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas 

pārvaldes speciālists 

 

 
 

Pasākums ir saņēmis finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr.2.2.1.1/16/I/001"Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" 



 


