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   Situācija Latvijā – ir vieta izaugsmei 

ANO e-Pārvaldes pētījums vērtē 
informācijas un tehnoloģiju infrastruktūras 
pieejamību, kā arī iedzīvotāju iespējas 
iesaistīties valsts pārvaldē un tās 
pakalpojumu saņemšanā, izmantojot 
elektroniskos sakaru kanālus. 



   Infrastruktūras servisu centralizācija 

Austrijas publiskās pārvaldes 
vienotais IT pakalpojumu un 

infrastruktūras centrs 

Nīderlandes Aizsardzības ministrijas  
Militārā un administratīvā personāla  

pašapkalpošanās risinājums 

 Apkalpo VISAS ministrijas un padotības iestādes 

 1200 darbinieku, 400 e-pakalpojumu 

 Centralizēts datu centrs, atbalsta pakalpojumu 
dienests, dokumentu vadība un eArhīvs, 
grāmatvedības pakalpojums, personālvadības 
pakalpojums, dažādu reģistru uzturēšana, u.c. 

 Kopš 2008. gada nodrošinājis vairāk kā 200 miljonu 
eiro kopējo IT izmaksu ietaupījumu. 

 

 Centralizēta procesu vadības sistēma 

 Izveidota, lai aizstātu 11 citas sistēmas 

 20 pašapkalpošanās tipa pakalpojumi 

 70 000 lietotāju 

 Izvēlētā pieeja: dinamiska platforma, nevis individuāli 
programmējami un uzturami e-pakalpojumi. 

 



   Atvērto datu pieejamības nodrošināšana 

Ieguvumi 

 Būtiski uzlaboti pakalpojumi iedzīvotājiem 

 Preventīva informācijas sniegšana citām jomām 

 Zemāki uzturēšanas izdevumi valstij kopumā 

 

 

Risinājums 

 Vienots datu analīzes un vizualizācijas rīks 

 Platforma atvērtai datu apmaiņai 

 Vienota vadības un kontroles platforma 
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   Datu analītika resursu plānošanai 



   Datu analītika resursu plānošanai 

Dānijas muitas un nodokļu dienests 

 Izmanto datu analītikas sistēmu, lai reālā laikā analizētu 
dienesta rīcībā esošos datus no dažādiem avotiem. 

 Par 18% samazinājušās nodokļu administrācijas izmaksas. 

 70% precizitāte nodokļu maksāšanas kavējumu un 
krāpšanas gadījumu prognozēšanai. 

 Plānota pilnībā automatizēta apzinīgo nodokļu maksātāju 
nodokļu administrēšana un komunikācija ar tiem. 

 

 

Memfisas policijas dienests (ASV) 

 Izmanto prognozējošo datu analītiku, lai efektīvāk 
dislocētu policijas patruļas un citus resursus. 

 Sistēma izmanto pieejamos datus par pagātnes 
noziegumiem, lai identificētu «karstos punktus», un 
automātiski izveido patruļu maršrutus. 

 Par 30% samazinājies smago noziegumu skaits pilsētā. 
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