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KOPSAVILKUMS
2015. gada 19.–20. aprīlī Rīgā, Latvijas Republikas Saeimā, notika ekonomikas un digitālo
lietu komisiju priekšsēdētāju sanāksme, kas bija viens no Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības (ES) Padomē parlamentārās dimensijas pasākumiem. Sanāksmē piedalījās
pārstāvji no 19 ES dalībvalstu parlamentiem, Eiropas Parlamenta, Norvēģijas parlamenta un
Baltijas Asamblejas, kā arī vienas kandidātvalsts – Melnkalnes – parlamenta pārstāvji.
Sanāksmes dalībnieki diskutēja par šādiem tematiem: lielie dati un mākoņdatošana – digitālās
ekonomikas resursi; drošība un privātums digitālajā telpā; izglītība un nodarbinātība digitālajā
ekonomikā.
Atklāšanas sesijā klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedrs
Gundars Daudze, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, kā arī Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš.
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars Daudze
Gundars Daudze uzsvēra, ka Latvijas prezidentūras pamatprincipi – iesaistīšanās, izaugsme,
ilgtspēja – raksturo arī šīs sanāksmes būtību. Viens no svarīgākajiem Eiropas izaugsmes
faktoriem ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība. Mēs dzīvojam
laikmetā, kad arvien vairāk tiek izmantotas moderno tehnoloģiju iespējas, bet līdz ar to
jārēķinās arī ar jauniem riskiem. Īpašs uzsvars ir liekams uz valstu sadarbību kiberdrošības
jautājumos, kas nepieciešama, lai stiprinātu Eiropas drošības telpu. Digitālā vienotā tirgus
veidošanu kavē atšķirīgie dalībvalstu regulējumi. Viens no aktuālākajiem jautājumiem būs
autortiesību reforma, kam jānodrošina līdzsvars starp darbu autoru un patērētāju tiesībām
digitālajā laikmetā. G. Daudze norādīja, ka Eiropas izvirzītie augstie drošības un privātuma
standarti ir jāpadara par tās priekšrocību un to ievērošana – par valstu konkurētspējas rādītāju.
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Edgars Tavars norādīja, ka ceļā uz digitālu Eiropu ir jāpārvar daudz šķēršļu. Jāievēro divi
būtiski principi: digitāls pēc noklusējuma un tikai vienreiz. Digitalizācijas aspektiem jābūt
integrētiem ikvienā nozarē. Publiskā sektora pakalpojumi jau primāri jāveido kā epakalpojumi, tādējādi mazinot birokrātiju. Digitālo tehnoloģiju pieejamība ir svarīga tieši
ārpus centriem – reģionos, turklāt jāsaprot, ka digitālā Eiropa nav iespējama bez digitāli
izglītotas sabiedrības.
E. Tavars informēja, ka prezidentūras ietvaros Rīgā 17.–18. jūnijā notiks t.s. digitālā
asambleja, kurā turpināsies diskusijas par digitālā vienotā tirgus attīstību.
Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš
Romāns Naudiņš savā uzrunā uzsvēra, ka parlamentāriešu uzdevums ir saskatīt digitālā
vienotā tirgus nākotnes priekšrocības un iedvesmot savu valstu uzņēmējdarbību un
iedzīvotājus virzībai uz to. Šajā procesā no dažām uz ierobežojumiem balstītām
priekšrocībām īstermiņā, iespējams, būs jāatsakās, lai ilgtermiņa ieguvums būtu
konkurētspējīga un inovatīva visas ES ekonomika.
R. Naudiņš norādīja, ka lielie dati un mākoņdatošana ir divi tādi digitālās ekonomikas
attīstības virzieni, kuros ES nedrīkstētu palaist garām digitālo tehnoloģiju piedāvātās
ekonomiskās attīstības iespējas un varētu stiprināt savu konkurētspēju globālajā tirgū.
Drošības un privātuma garantijas ir jāpadara par ES priekšrocību globālajā digitālajā tirgū. Lai
gan digitālās ekonomikas ietekme uz darba tirgus struktūru un nodarbinātību nav precīzi
paredzama, tomēr publiskās pārvaldes uzdevums ir veicināt darbavietu tīkla sabalansētu
attīstību un izglītības sistēmas pielāgošanu darba tirgus vajadzībām.
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I SESIJA
Lielie dati un mākoņdatošana – digitālās ekonomikas resursi
Pirmo sesiju vadīja Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs R. Naudiņš. Sanāksmes dalībnieku uzrunāja
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks Arnis Daugulis, EuroCloud Europe prezidents Bernts Bekers (Bernd Becker) un
Latvijā lielākā IKT uzņēmuma – Lattelecom – izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Juris
Gulbis.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Arnis
Daugulis
Arnis Daugulis uzsvēra, ka dati un informācija ir vērtība un valstu konkurētspēju arvien
lielākā mērā nosaka spēja gudri izmantot tehnoloģijas, kā arī efektīvi pieņemt lēmumus un
attīstīt inovācijas, balstoties uz datu analīzi. Attīstoties lietu internetam un visu veidu
viedajiem risinājumiem, lielo datu nozīme pieaug.
Publiskā sektora ieguldījums datu ekonomikas radīšanā varētu būt atvērto datu politika.
Datiem, kuri netiek īpaši aizsargāti, ir jābūt pieejamiem sabiedrībai – bez ierobežojumiem un
bez maksas.
Arī Latvija par vienu no e-pārvaldes pamatprincipiem ir noteikusi publiskās pārvaldes datu
pieejamību atvērto datu veidā. Tomēr joprojām daudzas datu kopas tiek iedzīvotājiem
pārdotas par naudu, jo iestādes tādā veidā iegūst datu radīšanai nepieciešamo finansējumu.
Piemēram var minēt ģeotelpiskos datus. Risinājums būtu sabiedrībai nepieciešamo datu
radīšanu pilnībā finansēt no valsts budžeta.
Lai Eiropa varētu uzņemties lielāku iniciatīvu šo tehnoloģiju attīstīšanā, ir nepieciešami
lielāki ieguldījumi izglītībā, kā arī izpētē un attīstībā. Mākoņdatošana ir nozīmīgs digitālās
ekonomikas elements, sevišķi jauniem uzņēmumiem, jo tā ļauj ātri un bez lielām investīcijām
iegūt biznesa attīstībai nepieciešamo IKT infrastruktūru, platformas vai programmatūru. Lai
mākoņdatošana tiktu izmantota plašāk, ir jāpanāk sabiedrības uzticēšanās mākoņdatošanas
pakalpojumu sniedzējiem. To varētu veicināt drošības un datu aizsardzības standarti, kā arī
skaidri un viennozīmīgi interpretējami pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kas nodrošinātu
adekvātu patērētāja tiesību aizsardzību mākoņdatošanas pakalpojumu pircējiem.
EuroCloud Europe prezidents Bernts Bekers (Bernd Becker)
Bernts Bekers uzsvēra, ka līdz ar mākoņdatošanas attīstību ir mainījies informācijas
tehnoloģiju produktu radīšanas veids, un vērsa delegātu uzmanību uz to, ka informācijas
tehnoloģiju attīstību lielā mērā nosaka ASV. Taču arī Eiropas lielie uzņēmumi jau pašlaik
plaši izmanto mākoņdatošanas iespējas. Mazie uzņēmumi – ne tik plaši, jo tajos datorzināšanu
līmenis ir zemāks. Pat atzīstot mākoņdatošanas iespējas, Eiropas uzņēmumi tomēr attiecīgos
pakalpojumus drošības apsvērumu dēļ neizmanto pietiekami plaši, jo baidās no
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kibernoziegumiem. Piemēram, Vācijā ir aprēķināts, ka rūpnieciskās spiegošanas dēļ
uzņēmējiem radušies zaudējumi 15 miljardu euro apmērā.
Mākoņdatošana ietekmē ne tikai IKT tirgu, bet katru ekonomikas nozari. Šodien tā ir
inovāciju izstrādes bāze. B. Bekers izteica prognozi, ka mazie uzņēmumi, kuri neizmantos šīs
tehnoloģijas, no tirgus pazudīs, tādēļ izglītošana digitālajos jautājumos un informētības
līmeņa celšana šajā jomā ir izšķiroši svarīga.
Lai dalībvalstis varētu vienoties un ieviest vienādus standartus, tām zināmā mērā būs
jāatsakās no savām interesēm Eiropas kopējo interešu labā. Dalībvalstīm ir svarīgi panākt
vienotu izpratni, lai gan katra no tām, gan arī Eiropa kopumā nezaudētu konkurētspēju.
Lattelecom izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis
Juris Gulbis pievērsa delegātu uzmanību mākoņdatošanas pakalpojumu infrastruktūras
nozīmībai. Viņš atzīmēja, ka Latvija šajā ziņā ir viens no Eiropas līderiem. Biznesam
jāturpina pilnveidoties, lai sabiedrība uzticētos mākoņdatošanai – lai dati netiktu pazaudēti vai
izmantoti neparedzētiem mērķiem. Pēdējā laikā atklātās datu noplūdes un spiegošanas
skandāli ir atstājuši ļoti negatīvu ietekmi.
J. Gulbis uzsvēra, ka attiecībā uz lielajiem datiem galvenā problēma ir regulējums. Eiropā ir
28 dažādi tirgi ar atšķirīgiem datu aprites un aizsardzības regulējumiem.
Digitālajam vienotajam tirgum ir liels potenciāls sekmēt visas Eiropas ekonomiku, radīt
jaunas darbavietas, bet tam ir nepieciešams jauns, atvieglots regulējums, lai nekavētu
investīcijas mākoņdatošanā un lielajos datos. Lai risinātu ar IKT speciālistu katastrofālo
trūkumu saistītās problēmas, J. Gulbis ieteica apsvērt iespēju izveidot vienotu, visu Eiropas
valstu izglītības sistēmās ieviešamu eksakto zinātņu standartu.
Diskusija
Diskusijā piedalījās pārstāvji no piecām dalībvalstīm: Francijas, Nīderlandes, Kipras, Itālijas
un Latvijas.Parlamentārieši atzīmēja, ka lielo datu apstrāde un mākoņdatošana rada jaunas
iespējas, sinerģijas modeļus un var veicināt ekonomikas atgūšanos pēc krīzes. Tāpat, pilnībā
izmantojot lielos datus un mākoņdatošanu, varētu uzlabot publiskā sektora darbu, panākot
līdzekļu ietaupījumu.
Deputāti atzina, ka ASV lielie dati ir populārs tirgus produkts, bet Eiropa šajā jomā atpaliek,
jo ir pārāk daudz ierobežojošu normatīvo aktu un dažādu atšķirīgu regulējumu attiecībā uz
tirgus dalībniekiem. Arī stagnējošā ekonomiskā situācija ir palēninājusi progresu šajā jomā.
Steidzami nepieciešams digitālo tehnoloģiju attīstību noteikt par ES mērķi, lai neglābjami
neatpaliktu no konkurentiem. Kopīga IKT produktivitātes izaugsmes telpa var tikt radīta,
saglabājot katras dalībvalsts unikalitāti un apvienojot visu valstu sasniegumus.
Lai arī tehnoloģiju attīstība mūsdienās apsteidz politikas attīstību, tomēr deputāti apzinās, ka
tehnoloģijas vien nevar nodrošināt digitālu vienoto tirgu. Ir nepieciešams attiecīgs tiesiskais
regulējums, kas nojauktu digitālā vienotā tirgus izveides šķēršļus, tādējādi radot jaunas
iespējas uzņēmējdarbībai. Tomēr tiesiskā regulējuma harmonizēšanas process nedrīkst kavēt
investīcijas un tirgus attīstību.
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Debatēs tika izteikts priekšlikums īstenot datu pieejamību pēc noklusējuma. Savukārt
indivīdam ir jābūt iespējai pārvaldīt savus datus. Respektīvi, ir nepieciešams radīt tādu
infrastruktūru, kas būtu piemērota pilnvērtīgai lielo datu izmantošanai, bet vienlaikus
nodrošinātu privātuma aizsardzību. Mākoņdatošanas un lielo datu potenciāls nevarēs tikt
realizēts Eiropas izaugsmes labad, ja netiks garantēta attiecīgo pakalpojumu drošība un
iedzīvotāju uzticēšanās to sniedzējiem.
Debatētāju vidū valdīja vienprātība, ka liels izaicinājums ir sabiedrības e-prasmju
nodrošināšana, ņemot vērā darba tirgus vajadzības.
Arnis Daugulis sesijas noslēgumā uzsvēra, ka jaunās tehnoloģijas prasa jaunu tiesisko
regulējumu, bet ir svarīgi nepārspīlēt ar datu aizsardzību. Regulējumam jābūt līdzsvarotam.
Bernts Bekers atzīmēja, ka Eiropas Komisija (EK) ar mākoņdatošanas stratēģiju jau ir
noteikusi veicamos pasākumus. Svarīgi ir nemitīgi uzlabot sabiedrības zināšanas par
digitālajām iespējām. Jāņem vērā, ka digitālās sabiedrības jautājumi ir daudzšķautņaini un
risināmi pakāpeniski, ņemot vērā dažādus blakus aspektus, tādus kā, piemēram,
viesabonēšana, tīklu neitralitāte, autortiesības u.c.
Juris Gulbis jautājumā par tīkla neitralitāti uzsvēra, ka nav iespējams un nav arī lietderīgi
nodrošināt vienādu servisa līmeni visiem lietotājiem, un aicināja atbalstīt Latvijas
prezidentūras priekšlikumu par prioritārajām jomām noteikt valsts aizsardzību, neatliekamo
palīdzību, banku norēķinus, apdrošinātāju pakalpojumus.
Romāns Naudiņš, noslēdzot sesiju, atzīmēja, ka produktivitātes pieaugumam ES būs
potenciāls vienīgi tad, ja mums visiem kopā izdosies pilnā apmērā “iedarbināt” digitālo
vienoto tirgu, tādējādi radot Eiropas uzņēmumiem iespēju mērogot savu darbību nevis vienas
valsts, bet visas savienības ietvaros, bez liekiem normatīvo aktu, nodokļu politikas vai cita
rakstura ierobežojumiem. Lai to panāktu, neizbēgami ir jātiecas uz atvērtu standartu
izmantošanu, atvērto datu principa kā lielo datu motivatora īstenošanu, digitālo čempionu
izvirzīšanu. Regulējuma mērķis ir sabalansēt attīstības iespējas ar drošības un privātuma
garantijām.
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II SESIJA
Drošība un privātums digitālajā telpā
Otro sesiju vadīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
sekretārs Edvards Smiltēns. Konferences dalībniekus uzrunāja Eiropas Komisijas
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks
Zorans Stančičs (Zoran Stančič), Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pasniedzējs
Andris Ambainis un Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas
locekle Marju Lauristina (Marju Lauristin).
Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta
ģenerāldirektora vietnieks Zorans Stančičs (Zoran Stančič)
Zorans Stančičs sniedza vispārīgu pārskatu par problēmām, ar kurām ES saskaras digitālās
ekonomikas jomā. Viņš norādīja, ka digitālās ekonomikas priekšrocības vislabāk spēj
izmantot tie, kuri ilgāk darbojas tirgū, un Eiropas uzņēmumi varētu atpalikt no pārējiem
pasaules tirgus dalībniekiem, jo digitālā vienotā tirgus pilnvērtīga funkcionēšana pagaidām
nav nodrošināta. Tikai 14% no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem savas preces un
pakalpojumus tirgo internetā, un tikai 12% no patērētājiem citās valstīs izstrādātās preces un
pakalpojumus iegādājas tiešsaistē. Šā iemesla dēļ attīstības tempi un jaunradīto darba vietu
skaits pieaug lēni. Pilnvērtīgi funkcionējošs digitālais vienotais tirgus nodrošinātu preču un
pakalpojumu pieejamību bez jebkādiem ierobežojumiem visā ES teritorijā. Tādēļ visās ES
valstīs jābūt spēkā vienādiem normatīvajiem aktiem un jāatrisina arī citi, piemēram, ar
ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem saistītie jautājumi. Digitālā ekonomika ir viena no Junkera
vadītās EK prioritātēm.
Runājot par drošību un privātumu digitālajā telpā, Z. Stančičs uzsvēra, ka digitālā vienotā
tirgus attīstība nav iedomājama bez drošības un privātuma garantēšanas tajā. Digitālais
vienotais tirgus gluži vienkārši nefunkcionēs, ja nebaudīs tā dalībnieku uzticību. Tādēļ datu
aizsardzībai ir ļoti nozīmīgs jautājums. Vienlaikus jāņem vērā, ka mūsdienās uzkrāto datu
apjoms ir milzīgs un tādēļ ir nepieciešams vienots arī šīs jomas regulējums.
Prioritāte ir panākt, ka jau 2015. gadā tiek pieņemta Vispārīgā datu aizsardzības regula. Pēc
tam EK plāno pārskatīt direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves
aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko
komunikāciju) jeb tā saukto E-privātuma direktīvu. Ar Tīklu un informācijas drošības
direktīvu, kuru Komisija izstrādāja 2013. gadā un kuras apspriešanas Eiropas Parlamentā un
Padomē pēdējā fāze notiek patlaban, ES tiks ieviesti augstākā līmeņa kiberdrošības standarti,
un tai vajadzētu veicināt digitālā vienotā tirgus tālāko attīstību.
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pasniedzējs Dr. Andris Ambainis
Dr. Ambainis kā piemērus minēja vairākus jaunus tehnoloģiskos risinājumus, kas varētu
garantēt drošību un privātumu, bet uzsvēra, ka tehnoloģijas var tikt izmantotas gan privātuma
aizsardzībai, gan arī tā pārkāpšanai.
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Mūsdienās datus var glabāt tā sauktajās mākoņkrātuvēs, kur tie tiek uzkrāti, analizēti un pēc
tam padarīti publiski pieejami kā atvērtie dati. Datus var arī šifrēt, lai tos neuzzinātu trešās
personas, tomēr šādā gadījumā tos nav iespējams lasīt vai analizēt. Tādēļ 2008. gadā tika
izstrādāta metode šifrēto datu apstrādei bez to atšifrēšanas.
Runājot par datu analīzi, Dr. Ambainis norādīja, ka mūsdienās lielos daudzumos tiek vākti
dažādi personas dati un līdz ar to, protams, rodas bažas par iespējām saglabāt privātumu.
Piemēram, mazumtirgotāji nolūkā gūt lielāku peļņu var savā labā izmantot ļoti sensitīvu
informāciju par patērētāju privāto dzīvi.
Runājot par atvērtajiem datiem, jānorāda, ka zināmiem datiem jābūt brīvi pieejamiem un tālāk
izmantojamiem. Jo vairāk būs atvērto datu, jo vairāk jaunu un novatorisku metožu tiks
izgudrots. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka ar privātumu saistītas bažas var rasties arī atvērto datu
sakarā. Diferencēta konfidencialitāte, proti, metode, kas izmantojama informācijas sniegšanai,
bet indivīdu personas datu pieejamības ierobežošanai, ir viens no iespējamiem risinājumiem.
Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekle Marju
Lauristina (Marju Lauristin)
Marju Lauristina vērsa sanāksmes dalībnieku uzmanību uz to, cik grūts uzdevums ir
vienlaikus nodrošināt gan personas datu konfidencialitāti, gan valstu drošību, gan uzņēmumu
konkurētspēju.
M. Lauristina sniedza pārskatu par datu aizsardzību regulējošu normatīvo aktu reformas gaitu.
Digitālā vienotā tirgus attīstība bez efektīviem, mūsdienīgiem datu aizsardzības noteikumiem
nav iespējama. Ir vesela virkne tiesību aktu, tostarp Eiropas Padomes Datu aizsardzības
konvencija, Vispārīgā datu aizsardzības regula, direktīvas, kā arī dalībvalstīs pieņemtie tiesību
akti. Tātad šo jomu reglamentē daudzi un dažādi tiesību akti un ir iespējamas atšķirīgas
interpretācijas. Tādēļ nepieciešams visaptverošs detalizētu, skaidru un precīzu normatīvo aktu
kopums.
EK plāno Vispārīgās datu aizsardzības regulas izstrādi pabeigt līdz 2015. gada beigām. Marju
Lauristina norādīja, ka, spriežot pēc Latvijas prezidentūras aktivitātes šajā ziņā, regula
drīzumā tiks pieņemta. Tomēr šī regula ir tikai daļa no plašāka dokumentu kopuma, kurā
ietilpst arī priekšlikums valsts iestāžu apkopoto personas datu aizsardzības direktīvai, kas
attiecas uz gadījumiem, kad kompetentajām iestādēm personas dati ir nepieciešami, lai
novērstu, izmeklētu, konstatētu kriminālnoziegumus, sauktu pie atbildības likumpārkāpējus
vai nodrošinātu piespriesto sodu izpildi, kā arī uz šādu datu brīvu apmaiņu. Viedokļi par šo
ierosinājumu ir pretrunīgi.
Vel viens sarežģīts juridisks instruments ir priekšlikums direktīvai par pasažieru datu reģistra
datu izmantošanu terora aktu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un
noziedznieku saukšanai pie atbildības. Šīs direktīvas izstrādes darbs turpināsies
Luksemburgas prezidentūras laikā. M. Lauristina izteica pārliecību, ka jauns ES datu
aizsardzību regulējošu normatīvo aktu kopums tiks sagatavots no 2015. gada līdz
2017. gadam.
Šādu tiesību aktu izstrādei nepieciešami novatoriski risinājumi. Tajos no jauna jādefinē
šķietami jau labi zināmi jēdzieni (valsts drošība, personas dati, sabiedrības intereses, vārda
brīvība, noteiktu tiesību saturs), kā arī jālīdzsvaro personu tiesības uz privātumu un valsts
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drošība. Tāpat jāņem vērā, ka digitālajā jomā pagaidām vēl nav nostiprinājušās skaidri
saprotamas uzvedības kultūras normas.
Atsaucoties uz straujo tehnoloģisko progresu un nesen pasludinātajiem tiesu spriedumiem,
Marju Lauristina atzīst, ka digitālais laikmets attīstās arvien straujāk. Lai arī nav šaubu, ka
stingrāki noteikumi ir nepieciešami, izaicinājums ir izstrādāt tiesisko regulējumu, kas
nebremzētu inovācijas un radošumu. Uzreiz ir jāparedz un jāizstrādā augsti privātuma
aizsardzības standarti.
Uzrunas noslēgumā Marju Lauristina uzsvēra, ka digitālais vienotais tirgus ir aplūkojams ne
tikai no ekonomikas viedokļa, bet arī no valodu un kultūru daudzveidības saglabāšanas
viedokļa.
Diskusija
Diskusijā piedalījās pārstāvji no četrām dalībvalstīm: Slovēnijas, Kipras, Itālijas un
Luksemburgas. Parlamentārieši aicināja uzlabot sabiedrības informētību, kā arī privātuma un
drošības jautājumu risināšanā vairāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās
organizācijas. Nepieciešamība līdzsvarot privātuma aizsardzību un iespējamos privātuma
ierobežojumus izriet valsts drošības prasībām. Tāpat bažas tika paustas arī sakarā ar personas
datu izmantošanu mārketinga vajadzībām.
Tika izteikti divi priekšlikumi. Pirmais bija saistīts ar Eiropas digitālo pilsonību un
nepieciešamību vienādot digitālo prasmju apguves standartus. Otrs priekšlikums bija adresēts
EK, lai tā domātu par veidiem, kā garantēt pilsoņu tiesības un pārsūdzības tiesības ar digitālo
vidi saistītos jautājumos.
Atbildot uz diskusijas dalībnieku izvirzītajiem jautājumiem, Zorans Stančičs norādīja, ka
digitālās ekonomikas kontekstā ļoti svarīgs jautājums ir ES uzņēmumu konkurētspēja.
Kiberdrošība var kļūt par Eiropas zīmolu un priekšrocību. Jāapzinās ES iespējas un
nepieciešamība ieviest vienotus standartus visā tās teritorijā.
Dr. Andris Ambainis uzsvēra, ka visi pētījumi tiek balstīti uz datiem, tādēļ jāpanāk adekvāts
līdzsvars starp tiesībām uz privātumu un pētniekiem nepieciešamo datu pieejamību.
Marju Lauristina vēlreiz akcentēja, ka EK nepieciešams īstenot kompleksu pieeju, proti,
vienlaikus risināt gan izglītības un pētniecības jomā aktuālus jautājumus, gan arī domāt par
uzņēmēju vajadzībām, citādi digitālā šķirtne nebūs pārvarama. Eiropas Parlamenta Pilsoņu
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja labi apzinās iespējamās pretrunas starp drošības
vajadzībām un tiesībām uz privātumu. Visbeidzot M. Lauristina uzsvēra, ka vispārējiem
tiesību principiem jābūt attiecināmiem arī uz jauniem apstākļiem un jaunām tehnoloģijām, un
atsaucās uz ES Tiesas nesenajiem spriedumiem lietās, kurās tika skatīti ar datu uzglabāšanas
samērīgumu saistīti jautājumi.
Edvards Smiltēns, noslēdzot diskusiju, uzsvēra, ka dati ir vērtīgs ekonomikas resurss, kam
nepieciešama aizsardzība. Datu izmantošana var veicināt ekonomikas izaugsmi. Taču šīs
izaugsmes priekšnoteikums ir iedzīvotāju paļaušanās uz to, ka viņu personas dati ir drošībā un
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tiek aizsargāti. Jāmeklē kā normatīvi, tā arī tehniski risinājumi, kas, nebremzējot radošas
idejas, ļautu stiprināt ES uzņēmumu spēju konkurēt globālajā tirgū un vienlaikus atbilstu
visstingrākajām drošības un privātuma prasībām. Ir svarīgi sekot līdzi visiem jaunākajiem
tehnoloģiskajiem sasniegumiem, lai tiesiskais regulējums neatpaliktu no faktiskās situācijas
un būtu efektīvi piemērojams, neaprobežojoties ar to retroaktīvu piemērošanu tiesās.
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III SESIJA
Izglītība un nodarbinātība digitālajā ekonomikā
Trešo sesiju vadīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
priekšsēdētājs Romāns Naudiņš. Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Latvijas Republikas
ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola, Digital Hub Digitālo prasmju akadēmijas
darbību un komunikāciju vadītāja Dervla O’Nīla (Dervla O’Neill) un Iespējamās misijas
direktors Mārtiņš Kālis.
Latvijas Republikas ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Dana Reizniece-Ozola uzsvēra nepieciešamību atvēlēt lielākas investīcijas izglītībai un
prasmju uzlabošanai kā valstu ekonomiskās izaugsmes un globālās konkurētspējas
priekšnoteikumiem. ES darba kārtībā sešiem mēnešiem, kuros Latvija prezidē ES Padomē, ir
noteikti trīs galvenie horizontālie mērķi: 1) ES konkurētspējas un uzņēmējdarbības spēju
paaugstināšana; 2) digitālās transformācijas izmantošana pievienotās vērtības palielināšanai;
3) ES ekonomikas stiprināšana globālā mērogā.
Latvijā e-zināšanu līmenis ir augsts un nav šķērslis darba ņēmēju, jo īpaši jauniešu, dalībai
darba tirgū. Toties nemitīgi pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem ar pamatzināšanām un
profesionālām zināšanām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, un
uzņēmumiem kļūst arvien grūtāk atrast darbiniekus ar atbilstošām IKT prasmēm. Darbinieku
trūkums ir manāms ne tikai IKT nozarē (programmētāji, IKT un aplikāciju izstrādātāji, IKT
projektētāji, datu analītiķi u.tml.), bet arī citās nozarēs, tostarp ražošanā un medicīnā, banku
sektorā, grāmatvedībā, valsts pārvaldē u.c. Šī problēma ir aktuāla visā ES. EK lēš, ka līdz
2020. gadam ES trūks aptuveni viena miljona IKT profesionāļu.
Reizniece-Ozola uzskata, ka ir trīs iespējami šīs problēmas risinājumi: 1) mērķtiecīga pieeja;
2) IT integrācija citās politikas jomās; 3) ekonomiskā labuma gūšana no prasmju un zināšanu
pārneses. Proti, politikas plānotājiem un uzņēmējiem aktīvāk jāpopularizē izglītība un
nodarbinātība IKT jomā, jācenšas pilnīgāk īstenot jau izstrādātās uz vispārīgo e-zināšanu un
IKT pamatprasmju apguvi vērstās stratēģijas un jāizmanto e-zināšanas ES uzņēmumu un
ekonomikas izaugsmes veicināšanā. Lai pilnībā izmantotu digitālās transformācijas
ekonomisko potenciālu, jo īpaši rūpniecībā, un veicinātu digitālo uzņēmējdarbību, Eiropai ar
pienācīgām investīcijām jāstimulē nepieciešamo prasmju apguve un kvalifikācijas
paaugstināšana, kā arī atbilstoši jāpilnveido izglītības sistēma.
Digital Hub Digitālo prasmju akadēmijas darbību un komunikāciju vadītāja Dervla
O’Nīla (Dervla O’Neill)
Dervla O’Nīla sniedza ieskatu Digital Hub Digitālo prasmju akadēmijas darbā. Akadēmija
nodibināta 2008. gadā, lai apmierinātu pieprasījumu pēc darbiniekiem ar tehnoloģiskām
zināšanām Īrijā un citviet pasaulē. Akadēmija piedāvā plašu iegūstamo kvalifikāciju klāstu –
tajā tiek sagatavoti šifrētāji, projektu vadītāji, sistēmu projektētāji, tīkla un mākoņdatņu
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operatori. Darba devēji augstu vērtē akadēmijas absolventus. Tāpat daudzi absolventi
nodibinājuši paši savus uzņēmumus.
Aizvien svarīgāks gan ikdienas dzīvē, gan uzņēmumu darbībā kļūst digitālais aspekts. Tajā
pašā laikā uzņēmumos trūkst darbinieku ar digitālajām prasmēm, un tas ir galvenais šķērslis
to virzībai uz digitālo transformāciju. Lai apmierinātu šo darba tirgus pieprasījumu, Īrijas
valdība nāca klajā ar inovatīvu iniciatīvu, piedāvājot bezdarbniekiem attiecīgu bezmaksas
izglītību un apmācību, un šajā projektā iesaistījās arī Digitālo prasmju akadēmija.
Digitālo prasmju akadēmija piedāvā mācību programmas, kurās apvienotas klātienes un
neklātienes studijas dažādos izglītības līmeņos. Šo programmu mērķis ir sagatavot jaunus
“industriāla” līmeņa talantus, iepazīstināt studentus ar reālajā dzīvē īstenotiem digitālajiem
projektiem un apbruņot viņus gan ar digitālajām, gan citām darba iemaņām.
Iespējamās misijas direktors Mārtiņš Kālis
Mārtiņš Kālis raksturoja Iespējamo misiju un tās mērķi – piesaistīt zinošus un spējīgus
absolventus darbam skolās vismaz divu gadu garumā, tādējādi palīdzot viņiem attīstīt savas
pedagoģiskās prasmes un līdera dotības, kā arī radot viņiem iespējas identificēt izglītības
sistēmas nepilnības un nākt klajā ar priekšlikumiem tās uzlabošanai.
Kālis vērsa klātesošo uzmanību uz izglītības sistēmas un ekonomikas sasaisti, proti,
darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēm, norādot uz lielo atšķirību starp darba
ņēmēju skaitu un pieprasījumu pēc tiem dažādās nozarēs. Pieprasījums ievērojami pārsniedz
piedāvājumu tādās nozarēs kā dabaszinātnes, matemātika un IKT, kā arī inženierzinātnes.
Šīs problēmas risināšanā liela nozīme ir ģimenei un skolai. Jaunieši, kuriem nebūs e-zināšanu,
neizvēlēsies apgūt augstāko izglītību nozarēs, kurās šīs zināšanas nepieciešamas. Šobrīd
jaunieši ļoti labi prot izmantot un aktīvi izmanto dažādus sociālos tīklus, tomēr viņu zināšanas
ir salīdzinoši vājas tādu programmatūru lietošanā kā, piemēram, Microsoft Excel. Tāpēc IKT
lietošana ir jāintegrē visās akadēmiskajās mācību programmās, pierādot šo tehnoloģiju
praktisko noderību. Tāpat skolās būtu jānodarbina speciālisti, kuri spētu attiecīgi apmācīt gan
skolēnus, gan skolotājus, kā arī sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par drošību
digitālajā telpā.
Diskusija
Diskusijā piedalījās pārstāvji no trīs ES dalībvalstīm: Īrijas, Nīderlandes un Itālijas.
Parlamentārieši akcentēja, ka digitālās ekonomikas attīstība ir svarīgs ES dalībvalstu
turpmākās ekonomiskās izaugsmes un attīstības priekšnoteikums. Diskusijas dalībnieki bija
vienisprātis, ka nepieciešams paplašināt iedzīvotāju iespējas apgūt digitālās prasmes, jo jau
šobrīd IKT sektorā trūkst darbinieku ar šādām prasmēm. Tāpat diskusijas dalībnieki uzsvēra,
ka ES dalībvalstīm vajadzētu vairāk dalīties izglītības paraugpraksē.
Vienlaikus tika atzīts, ka digitālā ekonomika ir ne tikai ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks,
bet var radīt arī problēmas darba tirgū – paredzams, ka digitālo pakalpojumu attīstības
rezultātā izzudīs vairākas tradicionālās nodarbinātības formas. Lai mazinātu šāda procesa
negatīvās sekas, nepieciešams nodrošināt mūžizglītības iespējas, kā arī mainīt sabiedrības
attieksmi un motivēt cilvēkus apgūt jaunas prasmes un pārkvalificēties.
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Atbildot uz Mārtiņa Kāļa aktualizēto jautājumu par nepieciešamību palielināt vīriešu
īpatsvaru pedagogu vidū, Dervla O’Nīla norādīja, ka Īrijā savukārt ir ārkārtīgi grūti IKT
mācību programmās iesaistīt sievietes – lai gan viņas šīs programmas apgūst ārkārtīgi
sekmīgi, tomēr veido vien 25% no absolventu kopskaita.
Mārtiņš Kālis pievērsa uzmanību mūžizglītības jautājumam, norādot, ka būtu jāattīsta
mācīšanās prasmes, kā arī jāmotivē cilvēki iesaistīties mūžizglītībā. Tāpat viņš uzsvēra
skolotāja nozīmi un nepieciešamību iedrošināt labākos profesionāļus kļūt par pasniedzējiem.
Dana Reizniece-Ozola norādīja, ka liela nozīme ir ne tikai IKT prasmēm, bet arī
elementārajām zināšanām, cita starp matemātikā un lasītprasmē. Tāpat viņa skaidroja, ka
digitālo iespēju pilnvērtīga izmantošana ir īpaši svarīga tieši mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem, kas varētu dot ievērojamu ieguldījumu ES ekonomikā. Tāpēc daļu
struktūrfondu finansējuma vajadzētu novirzīt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem IKT
prasmju apguvei. Visbeidzot D. Reizniece-Ozola norādīja, ka, neraugoties uz paraugprakses
apmaiņas lietderību IKT prasmju apguves sekmēšanā, no politiskā viedokļa ES būtu svarīgāk
izstrādāt vienotu tiesisko ietvaru un studiju saturu.
Romāns Naudiņš apkopoja diskusijā paustos viedokļus, secinot, ka modernās tehnoloģijas
aptver visas nozares un tāpēc digitālo prasmju attīstīšanā ir jāizmanto modernas metodes. Jo
labāk izglītoti būs IT lietotāji, jo vieglāk viņiem būs apzināt šo tehnoloģiju pavērtās iespējas
un radītos riskus. No ES iedzīvotāju izglītības un IKT prasmju kvalitātes būs atkarīgs tas, cik
veiksmīgi šīs zināšanas un prasmes tiks lietotas ikdienas dzīvē – mācībās, darbā, biznesā,
sabiedrisko pakalpojumu izmantošanā un politiskajā līdzdalībā. Tāpēc šie jautājumi
turpmākajos gados nekādā ziņā nezaudēs savu aktualitāti.
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