
Pagājuši vien 13 gadi, kopš 
kompānija “Apple” prezentēja 
pirmo viedtālruni ar 
skārienjūtīgo ekrānu, bet nu jau
mūsu ikdiena nav iedomājam
bez šādas ierīces.  “Druva” 
sazinājās ar dažu pagastu 
iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, kā
viņu pusē ar mobilo internetu, ar
vajadzību un prasmi to lietot. 

Agnese CAunīte-
bērziņA no Kaives pagasta
stāsta, ka mobilā interneta pie-
ejamība atkarīga no atrašanās
vietas un pakalpojuma sniedzē-
ja. Piemēram, “Bitei” esot ļoti
vājš pārklājums, abiem pārē-
jiem –  “LMT” un “TELE2” –
situācija krietni labāka, lai gan
pagastā esot aklie punkti, kur
neķer neviens operators. 

“Mobilais internets man ikdie-
nā ļoti svarīgs, domāju, tā ir
gandrīz ikvienam. Gan darba
vajadzībām, gan mācībām un,
protams, arī ikdienai. Jāsaprot,
ka aizbēgt no tā nevaram, esam
ierauti šajā digitalizācijā, un
šobrīd tā ir liela priekšrocība, ja
spēj labi orientēties tehnoloģi-
jās. Cilvēki internetu lieto, jo
tas ļāva un ļauj strādāt, mācīties

attālināti. Te gan sava ietekme ir
maksātspējai. Ja cilvēks var at-
ļauties maksāt par neierobežotu
internetu, viņš to izmanto, ja ro-
cība to neļauj, iespējas ir ierobe-
žotas. Vai nu vispār neizmanto,
vai ņem ierobežoto interneta ap-
jomu, kas ir lētāk,” saka A.
Caunīte-Bērziņa.

VitA krūmiņA no
Zaubes stāsta, ka  viņu pagastā
visi operatori nodrošinot pietie-
kami labu pārklājumu: “Jāatzīst,
savu ikdienu bez mobilā inter-
neta nevaru pat iedomāties, tā ir
visa dzīve. Un redzu, ka tā ir ar-
vien vairāk cilvēkiem. Tur taču
televīzija, visi darījumi, darba
jautājumi, saziņa, daudz kas
cits. Ja salīdzinām ar laiku
pirms gadiem pieciem, noticis
pilnīgi neaptverams lēciens.
Kad notika attālinātā mācīšanās,
tas bērniem, skolotājiem, vecā-
kiem bija izaicinājums, ar kuru
visi sekmīgi tika galā. Pat ņe-
mot vērā to, ka ne jau visiem
mājās ir dators, liela daļa bērnu
attālinātām mācībām izmantoja
mobilos telefonus, arī tas nesa-
gādāja problēmas. Vecāki bija
spiesti pārorientēties, viņi sapra-
tuši, ka bez šīs ierīces dzīve
vairs nav iedomājama. Jā, vīru-
sa laiks ikvienam lika sasparo-
ties. Ja pirms tam vienmēr aiz-
bildinājās, ka nav laika to vai to

apgūt, tagad nebija izvēles – tas
vienkārši bija jāizdara. Domāju,
ka visi pateicīgi par to, novērtē
iespējas un arvien vairāk tās iz-
manto.”

dzidrA Prūse, kultūras
darbiniece no Zosēniem, saka,
ka viņu pusē ar pārklājumu
problēmu nav un internets tele-
fonā ir ikdiena: “Cilvēki arvien
vairāk to saprot, novērtē, intere-
sējas. Protams, ir cilvēki gados,
kuri ar tehnoloģijām uz jūs, viņi
iet uz bibliotēku, kur viņiem pa-
līdz samaksāt rēķinus, veikt ci-
tas darbības, bet arvien vairāk
tomēr mūsu ikdienu vada vied-
tālruņi.  

Ja mūs tagad atstātu bez vied-
tālruņiem ar internetu, būtu tra-
ki. Mums kultūras darbā taču
saziņa tik svarīga. Piemēram,
“WhatsApp” vietne, kur visu
var ātri izziņot, noskaidrot.
Jebkurai grupai, kolektīvam, pa-
sākumam var izveidot savu
“WhatsApp” grupu, kur infor-
mācijas aprite ir gandrīz vai
momentāna, un tas ļoti palīdz.
Temps  ļoti paātrinājies, tas at-
tiecas uz jebko. Ja pēkšņi rodas
kāds jautājums, kam nezini at-
bildi, uzreiz vari internetā atrast.
Grūti būtu iedomāties ikdienu
bez tā.” q

Ar Cēsu digitālā centra
vadītāju AleksAndru Ļu -
binski saruna par cilvēku vēl-
mi apgūt jaunas digitālās prasmes
un to, ka jāpieņem laikmeta izai-
cinājumi, ja gribam būt konkurēt-
spējīgi.    

Arī viņš atzīst, ka Covid laiks
tiešām daudziem lika pārdomāt
savas prasmes. Līdz tam nereti
bija arī attieksme –     lai jau tie ci-
ti skrien, darbojas, varu tāpat iz-
tikt. Tagad situācija mainījusies
tik ļoti, ka atpakaļceļa vairs nav.

“Mums Latvijā pieejams jau-
dīgs internets, bet to pārsvarā iz-
mantojam plezīram. Tas, pro-
tams, nav slikti, jo citi veido pa-
kalpojumus šim segmentam,
kāds atrod savu mazo biznesiņu.
Var sazināties ar radiem, drau-
giem ārzemēs, bet tāda tiešām
praktiska interneta izmantošana
nebija izteikta. Šis laiks parādīja,
ka var arī citādi. Iestādes saprata,
ka var strādāt attālināti, var strā-
dāt efektīvāk. Izrādījās, arī maza-
jam biznesam tas svarīgi, ka pre-
ce ir internetā. Ka to var nopirkt
ne tikai veikalā Cēsīs, bet var ie-
gādāties jebkur pasaulē.
Interesanti, ka šo mazās e-komer-
cijas uzrāvienu vislabāk raksturo-
ja nevis kopējais interneta patē-
riņš, bet milzīgais darba apjoms,
kas pieauga piegādes pakalpoju-
mu sniedzējiem pakomātos.
Tagad nevienam vairs neliekas
dīvaini pirkt vai pārdot internetā.

Darbošanās digitālajā vidē jū-
tami palielinājusies, tomēr    jo-
projām ir liela daļa cilvēku, ku-
riem šķiet, ka viņiem šīs prasmes
darbā nevajag. Sākumā liels spie-
diens bija uz uzņēmumu vadītā-
jiem, kuri daudz ko pārvērta elek-
troniskajā vidē, bet skaidrs, ka tas
tiks novadīts arī uz leju, un arī
darbiniekiem arvien vairāk nāk-
sies apgūt vajadzīgās zināšanas.

Tas nozīmē, ka mums Cēsu digi-
tālajā centrā darba kļūs vairāk, jo
redzam, ka prasmes izmantot to
vai citu digitālo risinājumu ir da-
žādas.”

Internets sniedz gandrīz vai
neierobežotas iespējas, un rodas
zināma problēma  –  kā neapjukt
tajā piedāvājumā, ko sniedz mo-
bilās aplikācijas, daždažādi digi-
tālie rīki.

A. Ļubinskis, atzīstot, ka tā ir
problēma, situāciju salīdzina ar
sajūtu, kāda rodas, izsalkušam ie-
ejot lielveikalā, kur tik daudz
ēdamā, ka nesaproti, ko lai pērk:
“Nav cita risinājuma, kā ņemt
vienu un skatīties –  der vai neder.
Ja neder, jāmeklē cits, bet nesākot
nevar to noskaidrot. Svarīgi atce-
rēties vienu, ka šo pakalpojumu,
ko it kā esam atraduši par sev pie-
mērotāko, neiegūstam uz visiem
laikiem, mainība ir ļoti liela, jā -
spēj sekot līdzi.”

Ir pilnīgi skaidrs, ka digitalizā-
cija ikdienā ienāks arvien vairāk
un izvairīties no tās nebūs iespē-
jams nevienam, nevienā profesijā
un pat sadzīvē. Tāpēc svarīgi būt
soli priekšā, un A. Ļu bin skis uz-
teic Cēsu izvēli, piesakot sevi ša-
jā jomā un iesaistoties gan kustī-
bā “Valsts#196”, gan rīkojot datu
analītiķu kursus, jo tas var dot lie-
lu pienesumu uzņē mēj darbībā un
arī privātajā dzīvē. 

“Citējot pētnieku Juvalsu Noa
Harari, šis digitalizācijas laiks ir
burtiska kopija industrializāci-
jai,” saka A. Ļubinskis. “Tikai
krietni ātrāks. Industrializācijā
angļi strauji progresēja ar    tvaika
dzinējiem, kas ļoti strauji ļāva uz-
plaukt rūpniecībai. Henrijs Fords

Amerikā izgudroja konveijeru un
ieguva milzīgu tirgus nišu. Tagad
notiek tas pats, ir tikai jautājums,
vai esam tajā vilcienā. Ja toreiz
vilciens negāja tik ātri, tagad tas
ir milzīgs ātrvilciens. Ja nebūsim
uz īstā perona īstajā laikā, tas aiz-
steigsies garām, panākt nevarēs. 

Latvijai pluss var būt tajā, ka
šobrīd tik liela loma nav valsts iz-
mēram, cik cilvēku kapacitātei,
spējai notvert situāciju. Program -
mētāji Latvijā ir ļoti spējīgi, tiesa,
viņu nav daudz, tāpēc jautājums,
vai nevaram rast risinājumus, kā
situāciju uzlabot. Manuprāt, no-
tiekošās pārmaiņas izglītības sis-
tēmā, lai kā tas kādam nepatīk, ir
pareizas, jo uzliek akcentus šai
jomai, bet tas ir tikai valsts un cil-
vēku labā.

Ja industrializācijas laikā lielā-
kais pavērsiens bija tvaika dzi-
nējs, šobrīd tas ir mākslīgais inte-
lekts un mašīnmācīšanās. Tāpēc
svarīgi to attīstīt valsts kontekstā,
iesaistot arvien vairāk cilvēku,
kas tajā strādā, rada un piedāvā
pakalpojumus. Varbūt izklausās
šausmīgi sarežģīti, bet patiesībā
tā jau ir ikdiena. Sociālajos tīkos
mums rāda reklāmas par tēmu,
par kuru interesējamies, un tas ir
mācīšanās algoritms. Ir program-
ma, kas pēta, ko darām internetā
un pasviež piemērotus rezultātus.
Un tieši speciālisti, kas māk šo
programmu tam sagatavot, kļūst
ļoti svarīgi. Un valsts, kurā vairāk
būs šādu speciālistu, kļūs veik-
smīgāka. Tāpēc ikvienam jāielā-
go, ka digitālās prasmes ir tās, kas
šobrīd kļūst ļoti vērtīgas un vaja-
dzīgas.” q
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Mobilais 
internets arvien
pieprasītāks

Latvija allaž varējusi lepo-
ties ar ātru internetu, arvien
kvalitatīvāks kļūst mobilā inter-
neta piedāvājums, bet atklāts
jautājums, vai protam izmantot
tā sniegtās iespējas? Varbūt
skan nedaudz skarbi, bet labi,
ka bija šis Covid laiks, kas ļāva
novērtēt tehnoloģiju sniegtās ie-
spējas un lika izvērtēt mūsu
prasmes tajās. Aizvadītie mē-
neši mainījuši ieradumus, īsā
laikā esam apguvuši daudz jau-
nu digitālo rīku un tehnoloģijas,
par kuru esamību, iespējams,
zinājām, bet bez kurām līdz šim
varējām iztikt. 

Eiropas Savienības
Digitālās ekonomikas un sa-
biedrības indeksa dati liecina,
ka līdz ārkārtas situācijai
Latvijas uzņēmumi kūtri izman-
toja iespējas, ko piedāvā e-ko-
mercija. Arī Latvijas informāci-
jas un komunikāciju tehnoloģiju
asociācijas īstenotās kampaņas

“Gudrā Latvija” secinājumi par
Latvijas uzņēmumu digitālās at-
tīstības līmeni apliecina, ka liela
daļa nav gatavi darbam digitā-
lajā laikmetā. Bet, lai to darītu,
šīs prasmes vispirms jāapgūst
uzņēmējiem, darbiniekiem, ik-
vienam sabiedrības loceklim.
Jo labāk sagatavojies, jo būsi
konkurētspējīgāks. 

Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK)
veikusi ikgadējo pētījumu par
elektronisko sakaru operatoru
rādītājiem 2019. gadā. Tas uz-
skatāmi parāda, ka arvien vai-
rāk palielinās mobilā interneta
patēriņš, kas pērn bija vidēji 17
GB mēnesī, par gandrīz 40 pro-
centiem vairāk nekā 2018. ga-
dā, bet zvanīt un rakstīt īsziņas
kļūst arvien mazāk aktuāli.
Atbilstoši operatoru iesniegta-
jiem datiem kopējais balss tele-
fonijas un īsziņu pakalpojuma
apjoms 2019. gadā samazinā-
jies par vairāk nekā 30 procen-
tiem. Lietotāji vidēji mēnesī ru-
nājuši 178 minūtes un nosūtīju-
ši 49 īsziņas, kas liecina, ka cil-
vēki arvien vairāk izvēlas citus
saziņas veidus, piemēram,
WhatsApp, Viber un citas apli-
kācijas.

IEVADS Digitālās prasmes 
vērtīgas un vajadzīgas 

Ņemot vērā interneta pieaugo-
šo nozīmi visās jomās, 2016.gadā ti-
ka izstrādāta Eiropas Komisijas stra-
tēģija platjoslas interneta attīstībai un
5G tehnoloģijas tīklu ieviešanai.
Atbilstoši tai, līdz 2020. gadam visiem
iedzīvotājiem jābūt piekļuvei platjos-
las pieslēgumam ar ātrumu vismaz
30 Mbiti/s un līdz 2020.gada beigām
vismaz vienā no lielākajām pilsētām
katrā dalībvalstī jābūt pieejamam 5G
pieslēgumam kā pilnvērtīgam komer-
ciālam pakalpojumam. 

Savukārt līdz 2025.gadam pare-
dzēts, ka visām Eiropas Savienības
mājsaimniecībām jābūt pieejamam
interneta pieslēgumam ar lejupielā-
des ātrumu vismaz100 Mbiti/s, ko var
uzlabot līdz gigabitu ātrumam, kā arī
visu pilsētu teritorijās un uz visiem
galvenajiem sauszemes transporta
ceļiem būtu jānodrošina nepārtraukts
5G pārklājums. 

SPRK pērn veica pieslēgumu āt-
rumu mērījumus visā Latvijā.
Iestādes mājaslapā atrodama tabula,
kurā redzami dati, kas fiksēti nova-
dos. SPRK atzīst, ka visu mobilo
operatoru nodrošinātās vidējās leju-
pielādes ātruma vērtības vērtējamas
kā atbilstošas kvalitatīvai pakalpoju-
ma lietošanai. Regulatora ieskatā vis-
maz 6 Mbiti/s lejupielādes ātrums ir
atbilstošs mūsdienu pakalpojumu lie-
tošanai internetā. Pētījums rāda, ka
galvenokārt lejupielādes ātrums tiek

nodrošināts ātruma diapazonā no 10
līdz 30 Mbiti/s (30,6 procenti mērīju-
mu) un no 30 līdz 100 Mbiti/s (63 pro-
centi mērījumu).

Interneta kvalitāti viedierīcēs, arī
datoros raksturo pieslēguma ātrums,
kas norāda, cik liels informācijas ap-
joms tiek pārraidīts vienā laika vienī-
bā. Atkarībā no datu pārraides virzie-
na izšķir lejupielādes ātrumu un aug-
šupielādes ātrumu. Kāds lejupielādes
ātrums nepieciešams kvalitatīvam
darbam?

nVideo straumēšanai
SD video: no 1 līdz 3 Mbiti/s
HD video: no 3 līdz 8 Mbiti/s
UHD/4K video: 25 Mbiti/s

ntiešsaistes spēlēm
aptuveni 3 – 6 Mbiti/s

nVideo zVaniem
standarta: 0,3 Mbiti/s
HD: vismaz 1,2 Mbiti/s
videokonferencēm: aptuveni 
1 Mbits/s katram dalībniekam

Lejupielāde, 
augšupielāde

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns

Bez interneta
viedtālrunī 
neiztikt


