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E-pārvaldes progress sal dzinot ar ES vidējo  

eGovernmentBenchmark2017InsightReport 



 



E-pakalpojuma lietotāju skaits- stabils 



Apjom gāks dzinējs, vai cita stratēģija? 



V zija 

Iestādes būs atvērtas, efekt vas un iek aujošas to pakalpojumi būs 
pieejami pāri robežām tie būs personalizēti un lietotājiem draudz gi, 
saņemami piln bā elektroniski. 

 

Pakapojumu plānošana un sniegšana notiek izmantojot inovat vas 
metodes, atbilstoši iedz votāju un uzņēmēju vajadz bām.  

 

Valsts pārvalde izmanto jaunās digitālās iespējas, lai veicinātu 

sadarb bu ar iesaist tajām pusēm un savstarpēji. 



IESAISTE un 

KOPRAD ŠANA 
EFRKT VI PROCESI UN  

PROAKT VI PAKALPOJUMI 
JAUNI SADARB BAS  

MODE I 



EFEKT VI PROCESI UN  
PROAKT VI PAKALPOJUMI 

PROAKT VA 
VALSTS 

Datu anal ze, proakt va apkalpošana 

Pakalpojumu  

pārrobežu pieejam ba 

Elektroniska pamatdarb ba, 

Daudzkanālu apkalpošana  

Piek ūstam ba un  

lietojam ba 

Tikai vienreiz  

princips 



IESAISTE un 

KOPRAD ŠANA 

Daudz svar gāk ir dar t pareizās lietas  

nekā dar t lietas pareizi. 
P.Drucker 
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Lietotāju iesaiste visa pakalpojumu ciklā 

 

Co-Creation Methodology (CITADEL, IMEC) 



JAUNI SADARB BAS  
MODE I 

Datu 

demokratizācija 

Veicināt piekļuvi 
datiem un to 

atkalizmantošanu 

 

Atvērtie dati 

Datos virzīta 

sabiedrības 

iesaiste 

Iedzīvotāju iesaiste 

lēmumu 
pieņemšanas 
procesos  

Datu virzītas 

inovācijas 

Datos balstītu 

produktu un 

pakalpojumu 

radīšana IT nozarē, 

valsts e-risinājumos 



eIndekss 2017 – ePārvaldes att st bas stāvoklis 

Komunikāciju kampaņa valsts e-iespējām  

eParakts – Mobilā versija 

Latvija.lv koncepta izstrāde 

Visaptveroša pakalpojumu aprakst šana un mēr šana 

•Valsts- l dz 1. februārim; Pašvald bu – l dz 1. jūlijam 

eAdrese no 2018. g. 1. jū ija 

Pŗrobežu  sadarb ba arvien intens vāka 

•eParaksts no 2016. g. jūija – arvien biežāk ar  reāli aņemam. Iesakām izmantot ar  pas em. eiDAS – pārrobežu atz šana (ar 2018. gada 
29. septembri) 



 


