
        

 

Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”  

2011.gada 29.aprīlis  

LU Sociālo zinātņu fakultāte (Berlina auditorija) 

Lomonosova iela 1a, Rīgā 

 

09.30 - 10.00 Reģistrācija, rīta kafija  

10.00 - 10.05 Valsts kancelejas direktores Elitas Dreimanes uzruna 

10.05 – 10.10 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās 

pārvaldes departamenta direktora Uģa Bisenieka uzruna 

10.10 – 10.50 One Government Web* 

Johan T. Jensen, Web-editor of the ministry of Foreign Affairs 

(Norvēģija) 

10.50 – 11.30 The new Dutch Government site – One single corporate 

webpresence* 

Jeroen Sprenger, project manager Interdepartmental Access at the 

ministry of the Interior and Kingdom Relations (Nīderlande) 

11.30 – 12.00 Ārvalstu labā prakse un ieguvumi optimizējot valsts pārvaldes 

mājaslapas  

Edgars Koroņevskis, LETA IT nodaļas vadītājs 

12.00 – 12.30 E-paraksts: vakar, šodien, rīt 

Jānis Bokta, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" valdes 

priekšsēdētājs, Mārtiņš Bērziņš, VAS "Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs" komercdirektors 

12.30 – 13.10 Pusdienas  

13.10 – 13.30 Lattelecom pieredze izstrādājot un ieviešot sociālo mediju 

lietošanas vadlīnijas 

Jānis Palkavnieks Lattelecom Komunikācijas projektu vadītājs 

13.30 - 13.50  Sociālo mediju lietošanas vadlīnijas – robežas un jauni horizonti 

Liena Muraškina, Hauska & Partner komunikācijas konsultante 

13.50 – 15.20  I darba grupa – Kāds ir optimālākais Latvijas valsts pārvaldes 

mājaslapu optimizācijas variants un kāpēc? 

Vada: Gatis Ozols ( VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta 

Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs) un Edgars Koroņevskis  

II darba grupa – Kādam ir jābūt sociālo mediju izmantošanas 

regulējumam valsts pārvaldē? 

Vada: Liena Muraškina un Iveta Kažoka (Providus pētniece) un 

Linda Jākobsone (Providus pētniece) 

15.20 – 15.40 Kafijas pauze 

15.40 – 15.55 I darba grupas rezultātu prezentācija  

15.55 – 16.10  II darba grupas rezultātu prezentācija  

*lekcija notiek angļu valodā 



Īsumā par Norvēģijas un Nīderlandes pieredzi un konferences ārvalstu 

lektoriem 

 

Norvēģijā tiek uzturēts vienots portāls valdībai, t.i., visām ministrijām 

(www.government.no), savukārt uz pārējām valsts pārvaldes iestādēm attiecas vadlīnijas 

par tīmekļu vietņu uzturēšanas labo praksi, pieejamību un lietojamību (kopā vairāk nekā 30 

kritēriji). Norvēģijas modeļa priekšrocība ir vienoti tehniskie un drošības risinājumi, 

centralizēts tehniskais atbalsts ministrijām, kā arī būtiski samazināti izdevumi resursu 

uzturēšanai un funkciju nodrošināšanai. Valdības portāla esamība 

nodrošina vienu centrālo resursu informācijas meklēšanai, savukārt 

vienotais dizains atvieglo informācijas atrašanu un uztveršanu dažādu 

ministriju sadaļās. Klientiem tiek nodrošināta iespēja meklēt saturu 

atbilstoši ministrijai, atbilstoši tēmai vai ar meklētājprogrammas 

palīdzību.  

Norvēģijas Ārlietu ministrijas mājaslapas administrators Johan T. 

Jensen piedalījās vienota Norvēģijas valdības portāla izstrādē un 

pastāstīs par vienota valdības portāla priekšrocībām un trūkumiem. 

  

 

Nīderlandes valsts pārvaldē kopš 2008.gada tiek ieviesta vienota vizuālā identitāte. 

Vienotā vizuālā identitāte attiecas gan uz lietvedības dokumentiem, gan uz norādēm, gan uz 

dažādu dienestu automašīnām un formastērpiem, gan uz tīmekļu vietnēm, reklāmas 

baneriem, prezentācijas priekšmetiem utt. Lai nodrošinātu, ka valsts pārvalde ir 

caurspīdīgāka, pieejamāka, efektīvāka kopš 2010.gada visām valsts pārvaldes tīmekļa 

vietnēm jāatbilst noteiktajiem standartiem (www.webrichtlijnen.nl/english/).  

Pie galvenajiem Nīderlandes modeļa ieguvumiem tiek minēts 

vienots valsts pārvaldes tēls, vienādi strukturētas, sakārtotas tīmekļa 

vietnes, kas lietotājiem atvieglo informācijas meklēšanu un strikti 

definētas vadlīnijas, kas iestādēm ir saistošas (iestādei nav jātērē resursi 

īpašas vizuālās identitātes veidošanai).  

Nīderlandes Iekšlietu ministrijas Starpresoru departamenta projektu 

vadītājs Jeroen Sprenger ir vadījis iepriekš minēto vienotās vizuālās 

identitātes izstrādes un ieviešanas projektu.  

 

Konferences īstenošana tiek līdzfinansēta no projekta „Atbalsts strukturālo reformu 

ieviešanai valsts pārvaldē” (Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002). Projektu 100% apmērā 

finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  Ieguldījums Tavā nākotnē! 

 

 

 

 

 

 

 


