Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns

“Digitālā transformācija”

Latvijas Digitālās transformācijas izaicinājumi
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

Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību
digitālā transformācija

Digitālā
transformācija

Uzņēmumu digitālā
transformācija un inovācijas
Digitālās prasmes
5G un platjoslas «pēdējās
jūdzes»attīstība

Atjaunošanas un noturības plāns
Digitālā Transformācija (€ 365,2 M)

Valsts pārvaldes digitālā
transformācija

Uzņēmumu digitalizācija
un inovācijas

(VARAM)

(EM)

• 128 M

• 125 M

Digitālās prasmes
(IZM)
• 94,7 M

Infrastruktūra (5G) +
“pēdējā jūdze”
(SM)
• 16,5 M

4

ANM komponentes “Digitālā transformācija” investīciju virzieni
REF. VIRZIENS
Pārvaldes
digitālā
transformācija
[128 M]

INVESTĪCIJAS

Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide
Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas (t.sk. Pašvaldību digitalizācija)
Latvijas nacionālais federētais mākonis
Datu pieejamība, koplietošana un analītika

ATBILD.

VARAM

Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Komersantu
digitalizācija
[125 M]

Digitālās
prasmes
[94,7 M]

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā
Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā
Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai
Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana
Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana
Uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstība
Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība
Individuālo mācību kontu pieejas attīstība
Digitālās prasmes iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem
Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība
Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs

Komunikāciju
infrastruktūra
[16,5 M]

EM

Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai
Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā

IZM
IZM, VARAM
VARAM, VK
IZM

SM

70%
Iedzīvotāji ar pamata digitālajām prasmēm
Online, offline mācības.
Digitālo aģentu tīkls, tostarp karjeras konsultantu tīkls. Lielāka
izglītības iestāžu iesaiste.
Pašvaldību pakalpojumi.

Līdz 2025. gadam

50%

33%
Iedzīvotāji ar augsta līmeņa digitālajām
prasmēm

darbiniekiem būs
nepieciešama

Piekļuve pasaules zināšanām (MOOC satura lokalizācija,

pārkvalifickācija*

nostiprināšana).

t.sk. mašīntulkošana, sertifikātu apmaksa, angļu valodas
Sadarbība ar industriju.

+ Digitālās plaisas
mazināšana
(tehnoloģiju
pieejamība)

Pieaugušo mācību fokuss uz
tautsaimniecības attīstības
vajadzībām.

Valsts pārvaldes digitālā transformācija, reformu kopskats
MODERNIZĀCIJA

CENTRALIZĀCIJA

DATI

1.Valsts pārvaldes un
pakalpojumu digitālā
transformācija

1.Valsts IKT resursu
izmantošanas efektivitātes un
sadarbspējas paaugstināšana.

Tautsaimniecības datu un
digitālo pakalpojumu
ekonomikas attīstība

1.Pārvaldes
centralizētās platformas
un sistēmas
(t.sk.
pašvaldību)

Nacionālā datu
koplietošanas platforma

1.Valsts procesu un
pakalpojumu
modernizācija
(t.sk. pašvaldības)
1.Uzņēmējdarbības
vides pakalpojumu
modernizācija

2.(IKT pārvaldības reforma)

1.Latvijas nacionālais
federētais mākonis

(skaitļošanas un IS izmitināšanas
centralizācija)

Datu pieejamība
koplietošana un
analītika

Horizontāla IKT pārvaldība un projektu / risinājumu arhitektūras uzraudzība, VARAM

Valsts pārvaldes un pakalpojumu digitālā transformācija,
pakalpojumu un digitālās identifikācijas pārrobežu pieejamība
Pārvaldes modernizācija un
pakalpojumu digitālā transformācija
Pašvaldības procesu
un pakalpojumu
modernizācija, ATR
atbalsts

Labklājības nozares
modernizācija

Uzņēmējdarbības vide

(Publiskie digitālie pakalpojumi)

Iepirkumu procesu
modernizācija

Vēlēšanu procesu
digitalizācija

FM

CVK

Civilā aizsardzība un
agrīnā brīdināšana

Tieslietu procesu
modern. (E-lieta)

IeM

TM

Ārstniecības iestāžu /
slimnīcu procesu
digitalizācija

Ostu procesu
modernizācija

Energoresursu tirgus
pārvaldība

SM

EM

Pašvaldības

Personu apliecinošo
dokumentu procesu
modernizācija
IeM

VM

LIAA pakalpojumi
VID pakalpojumi
E-rēķini
Uzņēmumu reģistra
pakalpojumu modernizācija

E-paraksts
Digitāli līgumi un attālināti
darījumi

E-adrese
tikai digitāla saziņa ar valsti!
(no 01.01.2023 obligāta)

E-Rēķini
Iespējas efektivitātei un
automatizācijai

Noderīgi digitālie rīki uzņēmējiem!

Paldies!

