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rezultāts ir 0,49 un tā ir 19. vietā no 28 ES
dalībvalstīm. 91 % mājsaimniecību ir pieejams
ātrdarbīgs platjoslas pieslēgums, un Latvijā ir
paplašinājusies
fiksētās
platjoslas
izmantošana (65 % mājsaimniecību). Vairāk
Latvijas iedzīvotāju (75 %) izmanto tiešsaisti,
36 % interneta lietotāju aktīvi izmanto epārvaldi, un Latvijas iedzīvotāji iesaistās
visdažādākajās tiešsaistes darbībās. Ciparu
tehnoloģijas integrācija Latvijas uzņēmumos
joprojām ir problēma. Lai gan šajā rādītājā
redzam nelielu pieaugumu salīdzinājumā ar
pērno gadu, Latvijas rezultāts ES ir otrais no
beigām.
Latvija ietilpst iedzinēju valstu grupā4.
Rezultāts zemāks par ES vidējo; no pērnā
gada pieaugums augstāks par vidējo.
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Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) ir salikts rādītājs, ko izstrādājusi Eiropas Komisija (ĢD CNECT) ES valstu
attīstības novērtēšanai ceļā uz digitālo ekonomiku un sabiedrību. Tajā summēts attiecīgo rādītāju kopums, strukturējot 5
aspektos: savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi.
Sīkākas ziņas par DESI atrodamas http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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DESI 2016 veidojas galvenokārt no rādītājiem, kas attiecas uz 2015. kalendāro gadu (ja dati par attiecīgo kalendāro gadu nav
pieejami, izmantoti jaunākie pagājušo gadu dati).
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DESI rezultāti ir no 0 līdz 1 — jo augstāks rezultāts, jo labāks valsts sniegums.
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Saskaņā ar DESI 2016 Latvija ietilpst to valstu grupā, kuras cenšas panākt pārējās — valstis, kuras ir zem ES vidējā rezultāta,
bet kuru rezultāts audzis straujāk nekā ES kopumā (salīdzinājumā ar DESI 2015). Pārējās iedzinējas ir Spānija, Horvātija, Itālija,
Rumānija un Slovēnija.
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DESI 2015 visām valstīm tika pārrēķināts (no 2015. gada maija līdz 2016. gada janvārim), atspoguļojot rādītāju datu
atjauninājumus un korekcijas. Valsts rezultāti un vieta var būt citādi nekā iepriekšējā publikācijā. Sīkākas ziņas
iegūstamas DESI piezīmē par metodiku.

