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ES galvenā prioritāte –
pārrobežu sadarbība

• eRēķins,

• eParaksts, 

• eID

• Atvērtie dati

Digitāls pēc noklusēšanas

Paziņo vienreiz

Uzticība un drošība

Atvērta pārvaldība un 
sadarbība

Savietojamība

ES dalībvalstis e-pārvaldē izdarījušas daudz. Tomēr 
publiskā pārvalde atpaliek no kopējiem IKT 
izmantošanas paradumiem
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• Izmaksu optimizācija, 
samazinot ceļošanas 
izdevumus, biroja 
izmaksas

• Spēja paredzēt krīzi, 
pieņemt izpētē, datu 
analīzē balstītus lēmumus

• Sabiedrības iesaiste 
lēmumu pieņemšanā

Inovatīva valsts pārvalde Latvijā attīstās strauji. Tomēr 
sarežģītākie izaicinājumi vēl priekšā
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Visu transformāciju pamatelements ir cilvēki un veids, kā
viņi strādā, kā viņus ietekmē tehnoloģijas, institūciju
iekšējās & ārējās prasības
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Kopējais inovatīvās valsts pārvaldes brieduma līmenis ir 
augsts. Mums jāiemācās iesaistīt inovācijās MVU un 
samazināt administratīvo slogu MVU 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22382/attachments/20/translations

Mērķtiecīgākas kontroles aktivitātes, 
ierobežojot kontroli attiecībā pret 
uzticamajiem privātā sektora pārstāvjiem

Informācijas sniegšanas pieprasījumu
privātpersonām ierobežojums

Pēc iespējas pārcelt visas administratīvās
procedūras tiešsaistē internetā

Valsts pārvaldes iestādes apmainās ar to 
rīcībā esošo informāciju patstāvīgi

Princips – vispirms domāt par 
mazākajiem



Laiks ir nežēlīgs draugs – , tas paņem pie rokas un skrien.

Mārtiņš Freimanis.

Šī publikācija ir sagatavota kā materiāls par vispārējiem jautājumiem un nav uzskatāma par specifisku profesionālu konsultāciju. Jums 
nevajadzētu pieņemt jebkādus lēmumus, paļaujoties uz šajā publikācijā iekļauto informāciju, bez iepriekšējas profesionālas konsultācijas 
saņemšanas. PricewaterhouseCoopers SIA nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas par publikācijā iekļautās informācijas precizitāti 
vai pilnību, un normatīvajos aktos pieļautajās robežās ne PricewaterhouseCoopers SIA, ne tās dalībnieki, darbinieki vai pārstāvji 
neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās jums vai jebkurai trešajai personai, kas rīkojusies vai atturējusies no kādas darbības 
saskaņā ar šajā publikācijā iekļauto informāciju, kā arī par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, balstoties uz šo publikāciju.
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