Latvijas
digitālā transformācija

Nacionālā digitālās transformācijas vīzija
Izveidota labvēlīga un moderna dzīves telpa, kas ir balstīta
mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā un attīstītas sabiedrības
spējas savu labklājību un tautsaimniecības izaugsmi veidot
efektīvi, pielietojot digitālo tehnoloģiju iespējas un tās radoši
attīstot.
Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.

Vajadzības Latvijas digitālajam lēcienam
Nepietiekamas digitālās
prasmes visos digitālo
prasmju līmeņos, sākot no
pamata un beidzot ar
augstām tehnoloģijām

Uzņēmējdarbības zema
digitalizācija (digitalizācijas
izmaksas, prasmju un
motivācijas trūkums)

Attīstīt digitālo izcilību,
lai atbalstītu progresīvu
digitālo tehnoloģiju izstrādi
un ieviešanu

Nodrošināt savienojamību
reģionos un izveidot sakaru
infrastruktūru nākamās
paaudzes pakalpojumiem

Valsts dati ir ieslēgti
sadrumstalotās sistēmās,
kas nav pieejamas
koplietošanai un datu
ekonomikai

Valsts procesu un
pakalpojumu
modernizācija, iekļaujoša
digitāls pēc noklusējuma
ieviešana

Valsts digitālās
infrastruktūras
neizmantotās iespējas
uzņēmējdarbības
digitalizācijai un inovācijām

Neefektīva IKT
infrastruktūra un valsts
pakalpojumi, kas nav gatavi
mākoņdatošanai

Eiropas semestra ziņojumi 2019./2020. un VSR 2020
E-pārvalde, datu sadarbspēja,
atvērtie dati, e-pakalpojumi
• Uzlabot e-pārvaldes sistēmu
sadarbspēju un atvērto datu
pieejamību;
• palielināt e-pakalpojumu
pieejamību, īpašu uzmanību
pievēršot lauku apvidiem,
vecāka gadagājuma cilvēkiem
un pārrobežu jautājumiem.
• Digitālie pakalpojumi
uzņēmējdarbībai

Biznesa digitalizācija
• Uzņēmējdarbības sektoru
zema digitalizācija
• IKT ekspertu nepietiekama
pieejamība
• IKT izmantošanas
palielināšana MVU, tostarp
atbalsts infrastruktūrai un
pakalpojumiem

Digitālās prasmes

Savienojamība

• MVU pārkvalifikācija un
uzlabotās prasmes RIS3 jomās,
digitālās prasmes
• Zems digitālo prasmju līmenis
visos digitālo prasmju līmeņos

• izvietot ātrgaitas tīklus,
novēršot pārklājuma
nepilnības lauku un mazāk
apdzīvotās teritorijās;
• uzlabot publisko ātrgaitas tīklu
investīciju drošību

VSR, 2020. -2021. GADS
#2. [..] Mazināt krīzes ietekmi uz nodarbinātību, tostarp izmantojot elastīgus darba noteikumus, aktīvus darba tirgus
pasākumus un prasmes
#3. [..] Koncentrēt ieguldījumus uz zaļināšanu un digitālu pāreju, jo īpaši uz pētniecību un inovāciju, tīru un efektīvu
enerģijas ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu transportu un digitālo infrastruktūru

Industriālās
politikas
pamatnostādnes
2021-27
Izglītības attīstības
pamatnostādnes
2021-27

OECD
Going Digital
Latvijā * *

Eiropas semestris
2019./2020. VSR
2020

Informācijas
sabiedrības
attīstības
pamatnostādnes
2021-27 *

Nacionālais
attīstības plāns
2021. -2027.
gadam

Atjaunošanās un
noturības plānu
prioritātes un metodikas

Digitālās
transformācijas
stratēģija

DESI 2020

Digitālās transformācijas prioritātes
Digitālās
prasmes

Datu
ekonomika

Biznesa
digitalizācija

Inovāciju
ekosistēma

Savienojamība

Digitālā
pārvalde

SABIEDRĪBAS
LĪDZDALĪBA
PĀRVALDĪBĀ

+94%

6.2% (2019.) → 12% (2027.)

E-PĀRVALDES
PAKALPOJUMU
LIETOTĀJI

+14%

83% (2020.) → 95% (2027.)

PERSONAS AR VISMAZ
PAMATA DIGITĀLAJĀM
PRASMĒM

+40%
43% (2019.) → 70% (2027.)

SPECIALIZĒTI IKT
KOMPETENCES CENTRI

+4

4

2 (2019.) → 6 (2027.)

DIGITĀLO TEHNOLOĢIJU

UZŅĒMUMI, KAS
NODARBINA IKT
SPECIĀLISTUS

1.7% (2018.) → (2027.)

PILSĒTAS AR 5G
PĀRKLĀJUMU

INTEGRĒŠANA UZŅĒMUMOS

(vidējā svērtā vērtība DESI 4a –
uzņēmējdarbības digitalizācija –
un 4. b – e-komercija)

+ 63%

0 (2019.) → 4 (2027.)

VIENOTA KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRU
TĪKLA PĀRKLĀJUMS
(% no teritorijas)

+ 20%
75% (2019.) → 90% (2027.)

11 (2019.) → 18 (2027.)

329M (ANI) un 337M (DFI)
* provizoriskie aprēķini. Investīciju plāni vēl nav apstiprināti.

Digitālās prasmes

DIGITĀLĀS SABIEDRĪBAS UN EKONOMIKAS VEIDOŠANA
IESAISTĪT IKVIENU IEDZĪVOTĀJU

PAKALPOJUMU PASŪTITĀJI

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI
PRAKTISKIE LIETOTĀJI
LĪDZDALĪBA
Pamata digitālās
prasmes katram
iedzīvotājam

Pašattīstība un
pašmācības izglītība,
digitālās prasmes darba
efektivitātei, līdzdalība
digitālo rīku, sistēmu un
pakalpojumu
izmantošanā

Izglītība, mūžizglītība,
kopienu atbalsts, valsts
pārvaldē nodarbinātie pakalpojumu sniegšana
sabiedrībai

Uzņēmējdarbība,
publiskais sektors, kas
izstrādā, rada un uztur
lietojumprogrammas, IT
sistēmas un risinājumus

-
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PIEVIENOTĀS
VĒRTĪBAS RADĪTĀJI

IKT nozare,
akadēmiskās aprindas,
pētnieki, kur IKT
prasmes ir būtiskas
ienesīgumam

DIGITĀLĀS SABIEDRĪBAS UN EKONOMIKAS VEIDOŠANA
FOKUSS UZ DIGITĀLAJĀM PAMATPRASMĒM UN AUGSTA LĪMEŅA PRASMĒM
Lieljaudas uzņēmumi: Digitālie inovāciju centri, pētniecības centri
Kompleksas zināšanas, pielietojumi un pētījumi.
Mērķtiecīgas un kalibrētas digitālās programmas
zināšanu un digitālo prasmju ietilpīgām nozarēm.

Vienkāršāka piekļuve pasaules līmeņa zināšanām

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS
RADĪTAJI

MOOC platformu (Coursera, EdX, Khan u.c.) satura lokalizācija un
moduļu/kursu sertifikācijas sistēma, augstskolu starptautiskās sadarbības
veicināšana, integrēta mācību platforma.

Building on subject excellence

Jomas izcilība

PAKALPOJUMU
PASŪTĪTĀJI

Mērogojamas privātā sektora un NVO iniciatīvas
Riga TechGirls, Ml elementi;
Accenture Bootcamps;
FutureHeroes, StartIT u.c.

PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJI

Vispārējās un profesionālās
izglītības iestādes: jauns saturs
un ieviešanas pilnveide,
pieaugušo pamatprasmes

PRAKTISKIE LIETOTĀJI

Digitālais izrāviens: plašas prasmes plašai auditorijai

LĪDZDALĪBA

Skola2030: uzsvars uz digitālajām
prasmēm, STEM;
Skolotāju izglītības restarts;
Pieaugušo izgl. kvalitāte un
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DIGITĀLĀS SABIEDRĪBAS UN EKONOMIKAS VEIDOŠANA

DIGITĀLĀS PRASMES VISIEM

NOZARES VADĪTAS MĀCĪBAS

PARTNERĪBAS AR NVO, PRIVĀTO
SEKTORU, PAŠVALDĪBĀM
DAŽĀDI MĀCĪBU MODEĻI
IZPRATNES VEIDOŠANA

ESF atbalsts:
bezdarbniekiem,
nodarbinātajiem,
pamatprasmēm,
publiskā sektora
digitālām prasmēm
RRF atbalsts: valsts sektors,
iedzīvotāji, jaunatne

~40M* EUR

(+20M EUR React-EU –
pārkvalifikācija un kvalifikācijas pilnveide
nodarbinātajiem)

* Provizoriskie aprēķini

DAŽĀDI MĀCĪBU MODEĻI,
SADARBĪBAS APMĀCĪBA
ESF atbalsts:
augsta līmeņa
digitālās prasmes,
Digitālie inovāciju centri,
prasmju fondi

PIEKĻUVE EKSPERTIEM
PIEKĻUVE DIGITĀLIEM
RĪKIEM UN RISINĀJUMIEM

RRF atbalsts: augstās tehnoloģijas
(+ digitālā izcilība),
e-komercija, digitālās prasmes eksportam

~60M* EUR

(+20M EUR React-EU
- Uzņēmumu pasūtītas mācības)

PIEPRASĪJUMA UN MOTIVĀCIJAS
VEICINĀŠANA
1. Prasmju pieprasījuma kartēšana atbilstoši RIS3 ekosistēmām,
nozaru attīstības vajadzībām;
2. Motivējoši stimuli nodokļu un nodarbinātības regulējumā;
3. TaskForce pieeja prioritāro uzdevumu paveikšanai;
4. Uzsākto reformu sekmīga ieviešana:
Skola2030, AII līderība, industriju transformācija, digitālās
transformācijas stratēģija.

Kas valsts
pārvaldei būtu
jādara?
Kādi instrumenti ir
tās rīcībā?

KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
1. Digitālo prasmju programmu saturs un metodes;
2. Atbalsta programmu dizains;
3. Uzlabota prasmju prognozēšanas un modelēšanas sistēma.

SADARBĪBAS MODEĻU IETVARS
1. Internacionalizācija un virtualizācija: MOOC un tiešsaistes kursu pielāgošana un
lokalizācija; integrētas vienotas mācību platformas izveide;
2. AII un PII kapacitātes stiprināšana pieaugušo mācībās, darba vidē balstītu
mācību plašāks piedāvājums;
3. Uzlabota digitālo prasmju novērtēšanas un sertifikācijas sistēma;
4. Veicināt modulāru, mērķtiecīgu programmu attīstību tiešsaistē un bezsaistē,
sadarbojoties vietējām augstskolām ar starptautiskām un uzņēmumiem.

Digitālās prasmes publiskā un privātā sektora
digitālai transformācijai: 40-50 milj.
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1. Digitālās prasmes uzņēmumu digitalizācijai
(e-komercijai, eksportam) (10 milj., EM)

02
Pamatprasmes

2. IKT speciālistu sagatavošana balstoties uz
pašvadītām mācību programmām, kas tiek veiksmīgi
īstenotas citās pasaules valstīs (School 42 (FR,ASV, NL))
(10 milj. IZM) *
3. Augsta līmeņa digitālās prasmes
(HPC, kvantu tehnoloģijas, datorlingvistika,
kiberdrošība; sadarbības iniciatīvas ar ārvalstu
augstskolām un privāto sektoru) (15 milj. IZM)
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Lietošana

Digitālā veiktspēja
Prasmīgi indivīdi,
uzņēmumi, organizācijas un
publiskais sektors

04
Platformu
attīstība

4. Digitālās transformācijas prasmes publiskajai pārvaldei;
Sabiedrības digitālās pamatprasmes, t.sk. soc. riska grupu;
Sabiedrības tehnoloģiju jaunrades attīstība (16 milj. VARAM)
* Par papildus finansējuma pieejamību aktivitātei nepieciešama diskusija

03
Pakalpojumu
attīstība

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji

PILSOŅU LĪDZDALĪBA
PĀRVALDĪBĀ

+94%

6.2% (2019.) → 12% (2027.)

E-PĀRVALDES
PAKALPOJUMU
LIETOTĀJI

+14%

83% (2020.) → 95% (2027.)

PERSONAS AR VISMAZ
PAMATA DIGITĀLAJĀM
PRASMĒM

UZŅĒMUMI, KAS
NODARBINA IKT
SPECIĀLISTUS

+40%

1.7% (2018.) →
(2027.)

43% (2019.) → 70% (2027.)

TO DARBINIEKU ĪPATSVARS,
KURI PIEDALĀS MĀCĪBĀS
DARBA LAIKĀ
(no kopējā nodarbināto skaita
(25-64), kuri piedalās mācībās)

+29%

42.8% (2018.) → 55% (2027.)

DIGITĀLO TEHNOLOĢIJU
INTEGRĒŠANA UZŅĒMUMOS
(vidējā svērtā vērtība DESI 4a
– uzņēmējdarbības
digitalizācija – un 4b – ekomercija)

+63%
11 (2019.) → 18 (2027.)

Uzņēmējdarbības digitalizācija

Digitālā
Transformāc ija
Atveseļošanās un noturības plāns

Prezentācijas
saturs
Problēma
EM stratēģija
Uzņēmumu vajadzības (RRF ietvarā)

2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) 28 ES dalībvalstu vidū Latvija ierindojas 18. vietā. Salīdzinājumā ar 2019.
gada DESI Latvija ir noslīdējusi par trim vietām uz leju.

LATVIJAS DESI POZĪCIJAS STARP 28 ES VALSTĪM
KOPVĒRTĒJUMS

2020. gada DESI 18. vieta
2019. gada DESI 15. vieta
2018. gada DESI 15. vieta

NAP MĒRĶIS

2024. gada DESI 15. vieta
2027. gada DESI 13. vieta

Interneta pakalpojumu Digitālo tehnoloģiju Digitālie publiskie
Savienojamība Cilvēkkapitāls
izmantošana
pakalpojumi
integrācija
DESI 2020
DESI 2019

DESI 2018

4.vieta
2.vieta
3.vieta

24.vieta
21.vieta
21.vieta

19.vieta
15.vieta
13.vieta

23.vieta
25.vieta
25.vieta

5.vieta
5.vieta
8.vieta

EM
stratēģijas
mērķis

Pilna cikla
atbalsta iniciatīvas
Lai uzņēmums jebkurā Latvijas vietā, ar
jebkādu darbības jomu un visos izmēros, spētu ērti
piekļūt zināšanām, digitālās transformācijas
atbalsta instrumentiem un mentoringam.

UZŅĒMĒJS CENTRĀ - PILNS ATBALSTA CIKLS
PRASMES
DIGITĀLAIS PRSMES

PROGRAMMATŪRA
S

GRANTI JAUNIEM IT RISINĀJUMIEM

INDUSTRIJA 4.0
FINANŠU INSTRUMENTI
RŪPNIECĪBAS SEKTORAM

DIC

JAUNI
PRODUKTI

INOVATĪVU PRODUKTU
ATTĪSTĪBA

UZŅĒMĒJDARBĪAS
VIDE

(E-ČEKI, E-PAVADZĪMES, E-CMR)

LAI VEICINĀTU LATVIJAS EKONOMIKAS DIGITĀLO PĀRVEIDI, IR SVARĪGI ARĪ TURPMĀK PALIELINĀT IZPRATNI PAR TO, CIK
SVARĪGA IR MVK DIGITALIZĀCIJA, UN PASTIPRINĀT PAŠREIZĒJOS CENTIENUS, LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS IEGUVUMUS NO
DIGITĀLO TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANAS UZŅĒMUMOS (DESI).

UZŅĒMUMIEM IR DAŽĀDAS VAJADZĪBAS
Uzņēmumu vajadzības ietekmē: uzņēmuma lielums, darbības veids, darbības mērogs, vidējais vecums darbiniekiem, uzņēmumu
vadītāja digitalizācijas izpratne, uzņēmuma ambīcijas, utt.

Digitālā
brieduma tests

(IZPILDĀMS

Uzņēmējam ir
vajadzība

DIGITĀLĀ
FORMĀTĀ AR VAI BEZ
KONSULTANTA)

NEPIECIEŠAMĀ RĪCĪBA

! Investīcijas jāsāk ar vajadzību identificēšanu un mērķtiecīgu uzņēmumu digitālo prasmju un infrastruktūras attīstību

Apmācību ( prasmju )
celšana
Programnodrošinājums
( t.sk. infrastruktūra )
Individuāla stratēģija /
mentorings

Elektroniskā informācijas apmaiņa
32 % pret 34 % ES

Lielie dati
8 % pret 12 % ES

MVU, kas pārdod tiešsaistē
11 % pret 18 % ES

E - komercijas apgrozījums
5 % pret 11 % ES

Pārdošana tiešsaistē pāri robežām
7 % pret 8 % ES

Programmatūras prasmes vismaz pamatlīmenī
44 % pret 61 %

IETEKMES ANALĪZE

Moe INICIATĪVAS

SAVIENOJAMĪBA

CILVĒKKAPITĀLS

4. vieta ES, 61. 8 % /50. 1 %

4. vieta ES, 35 %/ 49. 3 %

INTERNETA
P AK AL P O J U M U
I Z M AN T O Š AN A

DIGITĀLO
TEHNOLOĢIJU
INTEGRĒŠANA

DIGITĀLIE
PUBLISKIE
PAKALPOJUM I

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDE (E - ČEKI, E –
RĒĶINI, CMR)
PRASMES (EKOMERCIJA)

JAUNI PRODUKTI
DIH UN REĢIONĀLAIS
TĪKLS
INUSTIJA 4.0

TEHNOLOĢIJU
INTEGRĀCIJA
24. vieta ES, 54 % /58 %

TIEŠĀ IETEKME

23. ES, 28. 3 % /41. 4 %

NETIEŠĀ IETEKME

5 th in EU, 85. 1 % /72 %

Nozares par EM
piedāvājumu

DESI un
Iniciat īvas

Reālā situācija

DESI attiecināšana uz
iniciatīvām ir ļoti pareiza un
korelācija ir saskatāma, taču

Ir pamats domāt, ka reālā situācija

grūti izmērāma vai konkrēti
p rog nozējama

( piem. mākoņpakalpojumu

izmantošanā ) Latvijā ir labāka par
DESI uzrādīto, jo DESI veido
sabiedrības aptaujas ( cilvēki
neapzinās, ko lieto )

Pamat s
iniciat īvām

Komunikācija

Digitālās prasmes kā
būtiskākais aspekts, lai

Ļoti svarīga ir informatīvā
kampaņa sabiedrībā, kas nāk līdzi
visām aktivitātēm, lai veicinātu
izpratni sabiedrībā un vēlāk

sasniegtu rādītājus arī pārējos
ind ikatoros

atsauksies uz DESI

Uzņēmumu aptauja
par digitālajām
Nepieciešamībām
RRF kontekstā

1 nedēļa

40 respondenti

Asociāciju
biedri

Piedāvājuma
izvērtējums

Nozares aptaujas secinājumi
Aptaujāto uzņēmumu apgrozījums

Aptaujāto uzņēmumu atrašanās vieta

>50 miljEUR
15%

Kurzeme
7%
Zemgale
15%

≤2 miljEUR
36%

≤50 miljEUR
10%

Latgale
2%
Rīga
53%

Vidzeme
10%

Aptaujāto uzņēmumu nozares
≤10 miljEUR
39%

Pierīga
13%

Citasnozares
23%

Apstrādes rūpniecība
51%
Lauksaimniecība unmežsaimniecība
13%

Zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
13%

Aptaujāto uzņēmumu finansējumsdigitalizācijai*
Faktiskie ieguldījumi

Vēlamie ieguldījumi

... - 25 000 EUR

25 000 - 100 000 EUR

100 000 - 250 000 EUR

250 000 - 500 000 EUR

500 000 - ... EUR
0

20

40

* tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana ražošanas, tirdzniecības, komunikāciju, finanšu
procesos, t.sk. e-sistēmu un e-pakalpojumu ieviešanai un uzlabošanai grāmatvedības, krājumu
kontroles vai pārdošanas jomās; datu uzglabāšanas un pārvaldības infrastruktūras izveidei;
ražošanas procesu vai iekārtu modernizēšanai, energoefektivitātes uzlabošanai un digitālo
palīgrīku integrēšanai ražošanā

60

Kādos rīkos būtu nepieciešamas investīcijas?
20

15

10

5

0

3 populārākās
digitalizācijas jomas
12 lielākajās valstīs
Datu analītika
Mākslīgais intelekts
Robotizācija

Praktiski piemēri uzņēmumudigitalizācijā
Balticovo +
ApplyIT

Rāmkalni +
Peruza
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UZŅĒMĒJS CENTRĀ - PILNS ATBALSTA CIKLS
PRASMES
DIGITĀLAIS PRSMES

PROGRAMMATŪRA
S

GRANTI JAUNIEM IT RISINĀJUMIEM

INDUSTRIJA 4.0
FINANŠU INSTRUMENTI
RŪPNIECĪBAS SEKTORAM

DIC

JAUNI
PRODUKTI

INOVATĪVU PRODUKTU
ATTĪSTĪBA

UZŅĒMĒJDARBĪAS
VIDE

(E-ČEKI, E-PAVADZĪMES, E-CMR)

LAI VEICINĀTU LATVIJAS EKONOMIKAS DIGITĀLO PĀRVEIDI, IR SVARĪGI ARĪ TURPMĀK PALIELINĀT IZPRATNI PAR TO, CIK
SVARĪGA IR MVK DIGITALIZĀCIJA, UN PASTIPRINĀT PAŠREIZĒJOS CENTIENUS, LAI VARĒTU IZMANTOT VISUS IEGUVUMUS NO
DIGITĀLO TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANAS UZŅĒMUMOS (DESI).

Savienojamība
Nodrošināt plašu piekļuvi uzticamam un kvalitatīvam internetam un
izvērstu augstas veiktspējas savienojamību, lai piekļūtu nākamās
paaudzes pakalpojumiem

«DIGITĀLAIS 3B VALSTU STARPSAVIENOJUMS»
5G VIA BALTICA
Plānots izveidot pasīvo infrastruktūru
▪ optika,
▪ mobilo sakaru mezglu punkti

(tornis, masts, u.c. būve, kur izvietota bāzes stacija)

▪ Elektrība
100% garumā 5G pārklājuma nodrošināšanai
Via Baltica koridorā Latvijas teritorijā

(plānots izbūvēt vēl 215 km. Šobrīd pieejami 14.4km
(6.27% no kopējās trases).
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«DIGITĀLAIS 3B VALSTU STARPSAVIENOJUMS»
Via Baltica - savieno Baltijas valstis ar citiem būtiskiem Eiropas transporta
koridoriem un 5G izvēršana ir fundamentāli svarīga Eiropas Savienības līmeņa
mērķu sasniegšanā

Reforma kā pilotprojekts radīs:
- strukturālas izmaiņas ekonomikā un ekonomikas potenciāla attīstību, jo radīs
priekšnosacījumus jaunu pakalpojumu attīstībai;
- sniegs iespējas inteliģento transporta sistēmas attīstībai Latvijā
- veicinās jaunu biznesa plānu un sadarbību veidošanu ar tehnoloģiju uzņēmumiem,
piemēram, nodrošinot testa vidi savienotās un automatizētās braukšanas jomā.
- radīs jaunas darba vietas;
- pozitīvi ietekmēs arī kaimiņvalstu un Eiropas ekonomiku.

PĒDĒJĀS JŪDZES ATTĪSTĪBA
Mērķis - nodrošināt ES savienojamības mērķiem
atbilstošus interneta piekļuves pakalpojumus
iedzīvotajiem un sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem
(piemēram, skolām, bibliotēkām, pētniecības centriem, biznesa centriem, ārstu
praksēm, slimnīcām, stadioniem, galvenajiem sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī uzņēmumiem, kas intensīvi izmanto digitālos resursus).

3
500
mājsaimniecību,
uzņēmumu
un
sociāli
ekonomisko virzītājspēku skaits, kuri abonē platjoslas
pieslēgumu ļoti augstas veikstpējas tīklam
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Valsts pārvaldes digitālā transformācija

DIGITĀLA VALSTS
PĀRVALDES
EKOSISTĒMA

Ikviens iedzīvotājs ir
digitāli aprīkots

IEDZĪVOTĀJS

eID, eiDAS, e-paraksts
un e-adrese

Digitālā pārvalde un pakalpojumi, tostarp pārrobežu
pakalpojumi
Digitālā uzņēmējdarbības vide
Valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas reforma —
iekļaujošs digitāli pēc noklusējuma
Racionalizēti un automatizēti administratīvie procesi, izglītības
procesa digitalizācija, digitālie darījumi (e-rēķini, e-cmr, e-kvītis);
Digitālo pakalpojumu centri; Modernās digitālās tehnoloģijas

Valdība

Vienotā digitālā telpa

Kopīgā ekosistēma

Valsts iespējota digitālā
ekosistēma, kurā attīstītās arī
privātie digitālie pakalpojumi

MI
Pētniecība

Efektivitāte un
automatizācija

Lietotnes

Modelēšana un
digitālie dvīņi

Datu analīze

Uzņēmējdarbības inovācija

DIGITĀLĀ VALSTS
EKOSISTĒMA

Valsts pārvalde

Zinātne
Biznesa
dati

Lauksaimniecība

Valsts kā publiskā un
privātā sektora
digitalizācijas katalizators

Rūpniecība

Valsts
dati
Sensori

Ģeotelpiskie
dati

Digitālais
ES
Vide

Izmaksas

Efektivitāte

Veselība

Nacionālais
federētais
mākonis

ES Mākoņu
federācija

•

Va l s t s d a t u ko p l i e t o š a n a s p l a t f o r m a
(gb, b2g, b2b)

•

P i l s o ņ u p ā r v a l d ī t a d a t u ko p l i e t o š a n a

•

N a c i o n ā l a i s f e d e r ē t a i s m ā ko n i s u n
p ā r v a l d ī b a s p l a t fo r m a ( m a r ke t p l a c e )

•

Va l s t s p ā r v a l d e s p l a t f o r m a s a t v ē r t a s
biznesam

•

D at i p ārrobežu p akalpojum ie m , ES
datu bāzes, MI apmācība

VALSTS DIGITĀLĀ EKOSISTĒMA
Ieguldījumu prioritātes
• Digitalās pārvaldes infrastruktūras atvēršana uzņēmējdarbības digitalizācijai un
inovācijām, valsts eiD ieviešana privātajā sektorā

• Uzņēmējiem un iedzīvotājiem paredzēto digitālo pakalpojumu attīstība un pārrobežu
pieejamība
• Nodrošināt valsts un pašvaldību IKT infrastruktūru efektivitāti, konsolidējot IKT
resursus un izveidojot kompetenču centrus, un attīstīt zaļās IKT infrastruktūras spējas, kas
nodrošina gatavību darbam ES Federētā mākoņa ietvaros

Iniciatīvu piemēri
•

Valsts digitālās identifikācijas attīstība, integrācija ar eiDAS

•

Digitālo pakalpojumu platformas atvēršana uzņēmējdarbībai

•

Publisko pakalpojumu sniegšanas reforma – digitālo un telepakalpojumu piekļuves punktu tīkls

•

Izglītības procesu digitalizācija; izmeklēšana un tiesas procesi; uzņēmumu reģistrs

•

Valdības federētā mākoņpakalpojuma un pārvaldības iespēju attīstība

DATU EKONOMIKA
Nodrošināt sadarbspējīgu un kvalitatīvu datu pieejamību un
d o t i e d z ī v o t ā j i e m i e s p ē j u ko n t r o l ē t s a v u s d a t u s

Izaicinājumi
• Dati ir ieslēgti sadrumstalotās sistēmās, kas nav pieejamas koplietošanai, datu
ekonomikai un savienošanai ar ES datu telpu
• Nodrošināt iedzīvotājiem rīkus, lai kontrolētu viņu datu izmantošanu

Ieguldījumu prioritātes
• Datu apmaiņa uzņēmējdarbības automatizācijai, inovācijām un sabiedrības vajadzībām
• Datu apmaiņas spēju attīstīšana
• Gatavība dot ieguldījumu ES datu telpās un Zemes digitālš dvīņu projektā

Pamatiniciatīvas piemērs
•

Zinātnisko datu repozitorijs un infrastruktūra zinātnisko datu koplietošanai

•

Valsts datu koplietošanas infrastruktūra, kas atbalsta G2B, B2G koplietošanu,
personas atļauju datu pārvaldību un potenciāli – iekļaušanos ES datu telpās

•

Latvijas Digitālā dvīņa, ģeotelpisko datu telpas attīstība

DIGITĀLĀS PĀRVEIDES PRIORITĀTES
pārskats

Digitālās prasmes

Digitālā pārvalde

Pamata digitālās prasmes

Valsts digitālās infrastruktūras atvēršana komersantiem

Valsts, t.sk pašvaldību darbinieku
digitālās transformācijas prasmes

Digitālo pakalpojumu izcilība un pārrobežu pieejamība
Videi draudzīga IKT infrastruktūra

Nozares vadītas mācības
Augsto tehnoloģiju digitālās prasmes

Biznesa digitalizācija
Digitālo tehnoloģiju integrācija
Uzņēmējdarbības vides digitāla pārveide

Savienojamība
Lauku teritoriju savienojamība, “pēdējā jūdze”
Lielizmēra 5G koridori
Valsts mākoņdatošanas starpsavienojumi

Inovāciju ekosistēma
Jaunu produktu izstrāde, eDIH
Jauno tehnoloģiju testēšanas vietas
Datu infrastruktūra pētniecībai (RIS3, veselības aprūpes nozare)
Digitālās izcilības iniciatīvas

Datu ekonomika
Valsts un uzņēmumu datu koplietošana
Valsts datu koplietošanas spējas
Ieguldījums ES datu telpās

