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Tēmas



Ātrs un pieejams internets
•TOP4 pasaulē ātrgaitas interneta lietošana

•4. zemākā ātrgaitas interneta cena

•Plašs bezmaksas WiFi klājums

Aktīvi e-iespēju izmantotāji 
•Video zvani, ziņu lasīšana – Top 6 ES

•80% i-neta lietotāju izmanto i-bankas

Digitāla saziņa – aizsargāta ar likumu

Latvijas digitālais profils



300+



Samazināts 

Administratīvais slogs

 Likvidētas izziņas iepirkumos
(1,1 milj. € / gadā ietaupījums uzņēmējiem)

 Elektroniskā nodokļu administrēšana
(-27% pasta izmaksas VID; - 71h nodokļu procedūrām)

 E-iepirkumi

 E-izsoles  (ZTI un MPA)

 Teritoriālās attīstības plānošana 





Kultūras mantojuma digitalizācija



Sākusies datu atvēršana un analītika
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33/102 iestādēm ir atvērto datu kopas
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E-Pakalpojumi

124
Maksājumu modulis

13
Autentifikācijas modulis

36
Iedzīvotāja eKonts

3+

Sadarbojamies arvien vairāk
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Autentifikāciju skaits ‘2015 

???
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Maksājumi ‘2016 

3,95 milj. €

* Dati par 2016. gada martu

/ mēnesī*
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Atspoguļo Iestāžu digitālo 

attīstību atbilstoši ES un 

pasaules labajai praksei un 

nacionālajām prioritātēm 

LATVIJAS 

E-INDEKSS

+
Pozitīvs 

indekss



TVĒRUMS

Visas valsts iestādes

o 102 Mājaslapas

o >950 Publiskie pakalpojumi

o 250 Informācijas sistēmas
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102 119Valsts 

iestādes
Pašvaldības



Valsts e-indeksa struktūra

Iestādes iekšējie procesi

Starpiestāžu sadarbība

Dokumentu  aprites 

elektronizācija

Pakalpojumu sniegšana 

un atvērtie dati

Sabiedrības līdzdalība un 

komunikācija

`










102 indikatori 

5 jomās



E-dokumentu īpatsvars – strauji augošs
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+13%

27%

E-dokumentu īpatsvars

37% nosūta

17% saņem

2x - Elektroniski sūta ~2x biežāk kā saņem

+13% - E-dokumentu īpatsvara pieaugums gadā

4,4 milj. - Kopā nosūtīti/saņemti dokumenti (arī papīra)



Pilnīga digitalizācija – sasniedzama realitāte
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Finanšu un kapitāla 

tirgus komisija
100%85%

Nosūtītie e- dokumenti, % no visiem dokumentiem

96 %

36%

96 %

7%

* LVRTC – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

* PKC – Pārresoru koordinācijas centrs 

* FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

Pārresoru koordinācijas 

centrs

Latvijas valsts radio un 

televīzijas centrs*



Elektroniskā saziņa – 4x izdevīgāka
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€

1,62 

€

0,37 

1 papīra 

dokuments 1 e-dokuments

Dokumentu izmaksas

Potenciāls

Ietaupījums*

€1,4 
milj./gadā

* Ja 90% dokumentu   

tiktu nosūtīti elektroniski 

1,31 milj.

768 tūkst 

Papīra dokumenti

E-dokumenti



PAKALPOJUMI* – katrs trešais saņemts elektroniski
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951 33%
Pakalpojumu 

skaits

Pakalpojumu 

saņemšanas gadījumi -

elektroniski

 Balstīts uz datiem par 2014. gadu * Ietver gan informācijas sniegšanas, gan administratīvu procedūru pakalpojumus

Populārākie e-pakalpojumi

1. Tehniskās apskates dati (2,9 milj.), CSDD

2. Transportlīdzekļa dati (1,0 milj.), CSDD

3. Nodokļu deklarācijas par VSAO iemaksām (1,0 milj), VID

+5%



Līderi e-pakalpojumu sniegšanā
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* pēc gadījumu skaita, 2014

14 134 906

5 264 492

1 761 676

1 291 749

1 291 651

1 197 332
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1. Ceļu  sat iksmes  dr ošīb as dir ekcija

2. Vals ts  ieņēm umu die nest s

3. Vals ts  sociālās  apdr oš ināšan as aģent ūra

4. Tiesu admin ist rācija

5. Latvijas  Nacionālā b ib liotēka

6. Pilsonības  un m igr ācijas liet u pārvalde

Elektroniski sniegti pakalpojumi Neelektroniski sniegti pakalpojumi

CSDD

VID

VSAA

TA

LNB

PMLP



Tīmekļa vietnes
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Augsts
12%

Vidēji
augsts
36%

Vidēji zems
40%

Zems
12%

Atbilstība pieejamības 

prasībām (WCAG)*
Draudzīga 

mobilām ierīcēm

Atbilst
18%

* 2 tīmekļa vietnes sistēma nevarēja novērtēt

Katra otrā ir draudzīga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

katra piektā – mobilajām ierīcēm

 25%

Vidēji ES



Kas sagaida
tuvā nākotnē?

21



22

Daudzkanālu
pakalpojumu 
piegāde

Digitāls pēc 
noklusējuma/ 
prioritārs

• Obligātie eIepirkumi, Apr. 2018

• eRēķini iepirkumos, Nov. 2018

• ES eParakstu akceptēšana, Jūl. 2016

• ES eiD atzīšana, Sept. 2018

ES pārrobežu 
atzīšana un  
sadarbība

• Oficiālā eAdrese, 2018

• Iedzīvotāja vienotais ekonts (profils)

• Asistēta e-pakalpojumu sniegšana
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Līderība Radošums Partnerība

Pieeja nākotnes izaicinājumiem

Paldies


