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Par DESI
Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu progresu digitālajā jomā un publicē ikgadējus
Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. Katru gadu ziņojumā iekļauj valstu
profilu, kas palīdz dalībvalstīm noteikt prioritāro darbību jomas, kā arī tematiskās nodaļas, kurās sniedz
Eiropas Savienības līmeņa analīzi galvenajās digitālās politikas jomās.
2021. gadā Komisija pielāgoja DESI, lai atspoguļotu divas nozīmīgas politikas iniciatīvas, kas tuvāko
gadu laikā ietekmēs ES digitālo pārveidi, — Atveseļošanas un noturības mehānismu un Digitālo
desmitgades kompasu.
Lai saskaņotu DESI ar četriem galvenajiem Digitālā kompasa virzieniem un mērķrādītājiem un lai
uzlabotu metodiku un ņemtu vērā tehnoloģisko attīstību un jaunākos notikumus politikas jomā,
Komisija 2021. gada DESI redakcijā ir izdarījusi vairākas izmaiņas. Rādītāji tagad ir strukturēti četrās
galvenajās Digitālā kompasa jomās, aizstājot iepriekšējo piecu dimensiju struktūru. 11 DESI
2021. gada rādītāji nosaka, kā tiek sasniegti Digitālā kompasa mērķrādītāji. Nākotnē DESI vēl vairāk
saskaņos ar Digitālo kompasu, lai panāktu, ka ziņojumos tiek apskatīti visi mērķrādītāji.
Turklāt DESI tagad iekļauj rādītāju, ar kuru nosaka ieviesto IKT tehnoloģiju atbalsta līmeni
uzņēmumiem, īstenojot videi nekaitīgākus pasākumus (IKT vides ilgtspējai), un gigabitu pakalpojumu
izplatību, kā arī to uzņēmumu procentuālo daļu, kas piedāvā IKT apmācību un izmanto e-rēķinus.
Lai atspoguļotu izmaiņas rādītāju izvēlē un rādītāju pamatā esošo datu labojumus, iepriekšējo gadu
DESI rezultāti un rādītāji visām valstīm tika pārrēķināti.
Sīkāku informāciju skatiet DESI tīmekļa vietnē https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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2021. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) Latvijai ir 17. vieta 27 ES dalībvalstu
vidū.
Latvija ir vadošās pozīcijās attiecībā uz platjoslas pārklājumu un izmantošanu, kā arī ir labi
sagatavojusies 5G ieviešanai. Valsts galvenās stiprās puses ir ārkārtīgi plašais ātrdarbīgas platjoslas
(NGA) pārklājums (93 % salīdzinājumā ar vidēji 87 % ES) un fakts, ka vismaz 39 % mājsaimniecību
abonē vismaz 100 Mb/s ātru platjoslas pieslēgumu salīdzinājumā ar vidēji 34 % ES, lai gan fiksēto
platjoslas pakalpojumu izmantošana kopumā ir maza. Latvijā ir gandrīz pilnīgs 4G pārklājums (99,9 %),
un tā jau ir piešķīrusi radiofrekvenču spektru 5G. Tomēr, neskatoties uz plašajiem ieguldījumiem
“vidējās jūdzes” savienojumos lauku apvidos, joprojām pastāv digitālā plaisa. Nav veikti privāti
ieguldījumi “pēdējās jūdzes” savienojumos, jo šādi ieguldījumi nav komerciāli dzīvotspējīgi; tāpēc ir
vajadzīgs publisks finansējums, lai lauku apvidos nodrošinātu piekļuvi ātram internetam.
Latvijai labi sekmējas digitālo publisko pakalpojumu sniegšanā. E-pārvaldes lietotāju skaits turpina
palielināties, un tiešsaistes publisko pakalpojumu sniegšana ir vēl vairāk uzlabojusies. Valdība ir
pieņēmusi Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.–2023. gadam, kurā tā plāno: pakalpojumu
proaktīvu sniegšanu; uz lietotāju orientētu pieeju, kas pamatojas uz galvenajiem dzīves notikumiem;
saskaņotu un integrētu pakalpojumu struktūru; pārrobežu pakalpojumus; principus “digitāls pēc
noklusējuma” un “primāri digitāls”.
Digitālo prasmju jomā Latvijas rezultāts ir zemāks par vidējo, jo aptuveni pusei tās iedzīvotāju joprojām
nav digitālo pamatprasmju. Tomēr valsts rezultāts ir augstāks par vidējo IKT programmu absolventu
ziņā un IKT speciālistu sieviešu ziņā. Latvija arī mazina IKT speciālistu trūkumu — šajā jomā
nodarbināto skaits ir 3,7 % no kopējā nodarbināto skaita salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 4,3 %.
Digitālo prasmju trūkums ir būtisks šķērslis ceļā uz digitālo risinājumu plašāku izmantošanu privātajā
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sektorā; gandrīz puse no Latvijas uzņēmumiem, kas ir mēģinājuši aizpildīt digitālo speciālistu vakances,
ir saskārušies ar grūtībām.
Latvijas uzņēmumi spēj labāk izmantot digitālo tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Saistībā ar tehnoloģiju
integrēšanu uzņēmumos valsts ierindojas 23. vietā. Lai gan Latvijas uzņēmumi atgūst iekavēto
mākoņpakalpojumu izmantošanas ziņā (18 %), tikai 9 % uzņēmumu izmanto lielos datus, tikai 19 %
uzņēmumu veic darbības sociālajos medijos, tikai 11 % MVU tirgojas tiešsaistē un tikai 7 % MVU
apgrozījuma nodrošina e-komercija.
2021. gada 6. jūlijā Latvija pieņēma Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam1. Šī
ir visaptveroša stratēģija valsts digitālajai pārveidei, kas ietver IKT izglītību un prasmes, piekļuvi
internetam, modernu un efektīvu publisko pārvaldi, e-pakalpojumus un digitālo saturu sabiedrībai.
Konkrētām jomām ir izstrādātas citas pamatnostādnes, proti, izglītībai laika periodam no 2021. līdz
2027. gadam (“Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”), un šajās pamatnostādnēs pievēršas IKT
izglītībai un prasmēm.

Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna (ANP) digitālie aspekti
Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā, kura budžets ir 1826 miljoni EUR, ir iekļauti pasākumi,
kas vērsti uz visām galvenajām problēmām. Tas ir pienācīga atbilde uz ekonomisko un sociālo
situāciju un uzlabo Latvijas izaugsmes potenciālu. Plānā gandrīz 384 miljoni EUR (21 % no kopējā
budžeta) ir atvēlēti galveno digitālo problēmu novēršanai.






1

Plāns risina digitālo prasmju trūkuma problēmu, paredzot amatpersonu, studentu,
skolotāju, speciālistu un IKT speciālistu apmācību. Tas ietver ieguldījumus, kuru mērķis ir
uzlabot IKT aprīkojuma pieejamību un nodrošināt digitālās prasmes cilvēkiem ar īpašām
programmām, kas paredzētas jauniešiem, mazizglītotajiem un bezdarbniekiem.
Ieguldījumi un reformas komponentē Digitālās infrastruktūras transformācija risina
jautājumu par nepietiekamo savienojamību lauku apvidos, veicot ieguldījumus “pēdējās
jūdzes” savienojumos un fiziskajā infrastruktūrā 5G koridoros.
Mērķorientētu pasākumu komponentē Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas
mērķis ir uzlabot digitalizācijas spēju, pateicoties plašam darbību spektram, piemēram:

Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, projekts:
https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam.
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Eiropas Digitālo inovāciju centra (EDIC) izveidei; digitālai vienas pieturas aģentūrai;
dotācijām un finanšu instrumentiem, kas atbalsta uzņēmumu digitālo pārveidi, ieskaitot
pētniecību un inovāciju, apmācību un progresīvas tehnoloģijas.
Ar pasākumiem komponentē Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā
transformācija paredzēts uzturēt un uzlabot Latvijas veiktspēju.

Latvijas plāns ietver piecus daudzvalstu digitālos projektus, to vidū EDIC tīklu , Via Baltica 5G
koridoru, IPCEI mikroelektronikas un sakaru tehnoloģiju jomā, IPCEI nākamās paaudzes
mākoņinfrastruktūras un pakalpojumu (IPCEI-CIS) jomā un Genome Europe.
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Cilvēkkapitāla jomā Latvija no 27 ES dalībvalstīm ir 20. vietā, kas ir zemāk par ES vidējo rādītāju. Tikai
43 % iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamatprasmes salīdzinājumā ar vidēji
56% ES. Latvijai labāk sekmējas IKT absolventu ziņā, kur tai ir par ES vidējo rezultātu labāks rādītājs,
proti, 4,7 % pretstatā 3,8 %. IKT speciālistu sieviešu daļa ir 23 % salīdzinājumā ar vidēji 19 % ES. IKT
speciālistu ziņā atšķirība no ES vidējā rādītāja mazinās, jo to procentuālā daļa no visu nodarbināto
skaita ir 3,7 % salīdzinājumā ar vidēji 4,3 % ES.
2020. un 2021. gadā notika politikas plānošana. Kā norādīts ESAO pārskatā “Digitalizācija Latvijā”2,
Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam3 Latvija ir noteikusi, ka digitālo prasmju
attīstība visos līmeņos ir tās prioritāte. Valdības vidēja termiņa izglītības un prasmju stratēģija ir daļa
no tās Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes
sabiedrībai”. Citos nozares politikas dokumentos, piemēram, Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa
ieviešanas plānā, kurš ir spēkā līdz 2023. gadam un atbilstoši kuram ir arī izveidota Pieaugušo izglītības
pārvaldības padome, ir paredzēta digitālo prasmju attīstība. Kopš 2020. gada Labklājības ministrijas
Apmācību komisija norāda, ka plašākas “digitālās prasmes” ir viena no prioritārajām jomām kursiem,
ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra. Ir jāmaina pašreizējā pieaugušo izglītība un darbaspēka
apmācība, lai īstenotu vajadzībās balstītu pieeju apmācības piedāvājumam, uzsvaru liekot uz
digitālajām prasmēm. Digitālo prasmju uzlabošana būs bezdarbniekiem paredzēto masveida atvērto
2

ESAO publikācija “Digitalizācija Latvijā”. Tīmeklis — iLibrary.
Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, projekts:
https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam.
3
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interneta kursu (MOOC) un augstākās un profesionālās izglītības iestāžu piedāvāto kursu un moduļu
galvenais mērķis. Bezdarbnieku un darba meklētāju digitālo prasmju uzlabošanas darbības būs
pieejamas parastos klātienes kursos, kā arī jaunajos MOOC kursos un IKT moduļu tipa mācībās.
Tādi projekti kā Women4IT vai “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (2017.–
2023. gads) palīdz uzlabot padziļinātas digitālās prasmes un palielina IKT absolventu un IKT speciālistu
sieviešu skaitu.
2020. gadā 6000 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku piedalījās apmācībā un komunikācijas
pasākumos, ko organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; ar tiem tika aizsākts
integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas projekts “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija kopā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju
klasteri uzsāka projektu “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai”; šajā
projektā par jaunākajām IKT tehnoloģijām tiek plānots apmācīt 1400 digitālās jomas speciālistu. Šo
projektu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), un tiek plānots, ka tas palielinās
konkurētspēju ārējos tirgos un atbalstīs IKT prasmju attīstību IKT nozarē, netehnoloģiju inovāciju un
apmācību ar mērķi piesaistīt ieguldītājus.
2021. gadā Latvija saņēma papildu finansējumu no REACT-EU ERAF uzņēmumu digitālajai pārveidei,
arī darbinieku digitālajām prasmēm MVU un lielajos uzņēmumos. 2021. gadā Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija turpināja īstenot projektu “Atbalsts mazajiem uzņēmumiem un
mikrouzņēmumiem IKT prasmju attīstībai un īstenošanai” digitālo tehnoloģiju, iekšējo procesu
digitalizācijas un ražošanas un pakalpojumu attīstības digitālo rīku jomā. Pateicoties šim projektam,
mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas var uzlabot savas
prasmes darbam ar jaunām tehnoloģijām.
2020. gada decembrī Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, valsts lielie sakaru
operatori, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “MicroNets” u.c. parakstīja sadarbības memorandu
“Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai”, lai ikvienā skolā īstenotu tehnoloģiskus risinājumus. Lai
sekmētu attālināto mācīšanos, 2020. gadā Izglītības un zinātnes ministrija iegādājās tūkstošiem
klēpjdatoru, viedtālruņu un planšetdatoru, arī pieņemot ziedojumus.
Pēdējos gados sākto darbību īstenošana ir virzījusies uz priekšu. Pārskatītā vispārējās izglītības mācību
programma (Skola20234) tiek īstenota kopš 2019./2020. mācību gada. Tajā ir uzsvērta digitālās
pratības, kodēšanas un algoritmiskās domāšanas prasmju nozīme; digitālā pratība tiek uzskatīta par
caurviju prasmi, kas jāintegrē visā vispārējās izglītības ciklā. Sākot no pirmsskolas līmeņa un beidzot ar
vidējo izglītību, skolēni mācās izmantot digitālās tehnoloģijas datošanā, dizaina un tehnoloģiju
stundās, padziļinātās kodēšanas vai specializētos kursos digitālā dizaina vai robotikas jomā.
Vispārējās izglītības programma ir piemērojama arī sākotnējām profesionālās izglītības programmām.
Profesionālās izglītības modernizācija ietver tādu moduļu programmu izstrādi, kas reaģē uz esošo
darba tirgu, arī digitālo pārveidi.
Latvijas Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija, E-prasmju partnerība, apvieno Latvijas publiskās
iestādes, privātus uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas, kas aktīvi darbojas digitālo prasmju un
digitālās pārveides sekmēšanas jomā.
2020. un 2021. gadā koalīcija organizēja valsts līmeņa digitālo prasmju attīstības un informētības
kampaņas, 2020. gada martā – Digitālo nedēļu 2020 un 2021. gada martā – Digitālo nedēļu 2021, katrā
no šiem pasākumiem iesaistot vairāk nekā 150 partneru. Koalīcija ir arī sekmējusi digitālās pārveides
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prasmes MVU, kā arī sarunas par to finansēšanu un attīstību. 2021. gadā Latvijas koalīcija atjauninās
savas prioritātes 2021.–2030. gadam.
2020 CodeWeek laikā partneri organizēja tiešsaistes programmēšanas stundas, hakatonus vai
sacensības, piemēram, “Satiecies un kodē” (Meet and Code), kur balvā tika piešķirti 400 EUR, lai
īstenotu novatoriskas programmēšanas darbības. 70 no 90 reģistrētajām darbībām (5 darbības uz
katriem 100 000 iedzīvotāju) tika izstrādātas pamatskolās, un 42 % dalībnieku bija sievietes.
2020. gada septembrī stājās spēkā uzlabotais mācību saturs, kurā bija iekļautas obligātās
datorstundas.
Darbaspēka prasmju zemais līmenis kavē Latvijas digitālo pārveidi. Jaunā iedzīvotāju pārkvalifikācijas
un kvalifikācijas celšanas, kā arī IKT speciālistu skaita palielināšanas politika, kas vienlaikus veicinās
dzimumu nelīdztiesības samazināšanu, palīdzēs sekmēt Latvijas ekonomisko izaugsmi.

2020.–2021. gada sasniegumi: MOOC — digitālās prasmes, atslēga uz nākotnes
attīstību
Latvija nesen ir noteikusi digitālo prasmju attīstību par valsts prioritāti. MOOC iniciatīva, ko
nodrošina Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), tika ieviesta 2020./2021. gadā.
Sadarbībā ar vietējām un starptautiskām mācību platformām NVA 2020. gadā sāka piedāvāt
bezdarbniekiem un darba meklētājiem bezmaksas atvērtos interneta kursus (līdz 2020. gada
beigām), dodot piekļuvi prasmju sertifikācijas iespējai. Šajā iniciatīvā 6 mēnešu laikā piedalījās
vairāk nekā 1850 personas. 2020. gada otrajā pusē digitālo prasmju kursi bija vieni no
vispopulārākajiem kursiem. Turklāt vidēji 4000 NVA klientu katru gadu piedalās IKT formālās
mācīšanās procesā.
2021. gadā šajā programmā tika iekļautas ar IKT saistītas jomas, piemēram, datorzinātnes, datu
zinātne un informācijas tehnoloģijas. MOOC sekmēs vaučeru shēma, kas paredzēs 150 EUR
pēcapmaksu. To finansēs no valsts budžeta un Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts
bezdarbnieku izglītībai” īstenošanas laikā.

Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna cilvēkkapitāla aspekti
Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā tiks risināta digitālo prasmju trūkuma problēma
vairumā vecuma grupu, kā arī sociālajā un darba vidē. Pasākumu, kuri pilnībā vai daļēji saistīti ar
digitālajām prasmēm, kopējais budžets ir 106 miljoni EUR, kas ir 6 % no visa ANP.
Ar pieciem ieguldījumiem, kas vērsti uz sabiedrības un darba tirgus digitālo pārveidi, iedalīs vairāk
nekā 71 miljonus EUR šādi:






17 miljoni EUR, kas paredzēti, lai palīdzētu speciālistiem un izglītojamajiem apgūt
augstākā līmeņa digitālās prasmes;
20 miljoni EUR galvenajām digitālajām prasmēm uzņēmumos;
7,6 miljoni EUR IKT speciālistu pašnoteiktai apmācībai neformālās izglītības ietvaros;
vairāk nekā 14 miljoni EUR individuālo mācīšanās kontu izstrādei pieaugušajiem;
programmā “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, to vidū jauniešiem” tiks izmaksāti vairāk
nekā 12.5 miljoni EUR tehnoloģiskās inovācijas darbībām un augstākā līmeņa digitālo
pašapkalpošanās prasmju apguvei.

8
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Divi pasākumi, kas ietver noteikumus, kuri attiecas uz mērķi samazināt sociālās atstumtības risku,
uzlabojot studentu un pieaugušo digitālās prasmes ar 26,5 miljonu EUR palīdzību, ir šādi:



bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju dalība darba
tirgū;
tāds projekts digitālās plaisas mazināšanai sociāli neaizsargātu izglītojamo vidū un
izglītības iestādēs, kura laikā IKT aprīkojums tiks padarīts pieejams mērķa grupām,
izmantojot “datoru bibliotēku”.

Plāns piešķir 8,25 miljonus EUR pasākumam, kura mērķis ir palielināt vairāk nekā
60 000 publiskās pārvaldes darbinieku digitālo prasmju līmeni, lai atbalstītu publiskās pārvaldes
digitālo pārveidi.

10
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2. Savienojamība
Latvija

2. Savienojamība
2021. gada DESI

ES

vieta

rezultāts

rezultāts

14

50,4

50,2

2019. gad
a DESI
60 %

Latvija
2020. gad
a DESI
64 %

2021. gad
a DESI
62 %

ES
2021. gad
a DESI
77 %

% mājsaimniecību

2018

2019

2020

2020

2.a.2. Vismaz 100 Mb/s fiksēto platjoslas tīklu
izmantošana

32 %

38 %

39 %

34 %

2.a.1. Kopējā fiksēto platjoslas tīklu izmantošana

% mājsaimniecību

2018

2019

2020

2020

nav datu

< 0,01 %

< 0,01 %

1,3 %

2019

2020

2020

2.b.1. Ātrdarbīgas platjoslas (NGA) tīklu pārklājums

93 %

93 %

93 %

87 %

% mājsaimniecību

2018

2019

2020

2020

2.b.2. Ļoti augstas veiktspējas fiksētu tīklu (VHCN)
pārklājums

88 %

88 %

88 %

59 %

2.a.3. Vismaz 1 Gb/s tīklu izmantošana
% mājsaimniecību

% mājsaimniecību

2.c.1. 4G pārklājums

2018

2019

2020

2020

98,6 %

> 99,9 %

> 99,9 %

99,7 %

% apdzīvotās teritorijās

2018

2019

2020

2020

2.c.2. Gatavība 5G ieviešanai

33 %

33 %

29 %

51 %

Piešķirtais spektrs, % no kopējā harmonizētā 5G spektra

2019

2020

2021

2021

nav datu

nav datu

0%

14 %

2020

2020

2.c.4. Mobilo platjoslas tīklu izmantošana

56 %

65 %

65 %

71 %

% privātpersonu

2018

2019

2019

2019

2.c.3. 5G pārklājums
% apdzīvotās teritorijās

2.d.1. Platjoslas savienojuma cenas rādītājs
Rezultāts (0–100)

nav datu

77

81

69

2019

2020

2020

Latvijas vispārējais savienojamības rādītājs ir 50,4, un Latvija šajā ziņā ir 14. vietā ES dalībvalstu vidū.
Latvijas stiprā puse ir gandrīz pilnīgais ātrdarbīgās platjoslas pārklājums, ko papildina gandrīz pilnīgais
4G pārklājums un labais ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN) pārklājums. Fiksēto tīklu, kuros iespējams
sniegt 30 Mb/s pakalpojumus, pārklājums ir stabils, proti, tas aptver 93 % visu mājsaimniecību. Ļoti
augstas veiktspējas tīklu ziņā Latvijas rezultāts ir labāks par ES vidējo, lai gan FTTP (optiskās šķiedras
kabeļu nodrošināšana līdz telpām) pārklājums 2020. gadā joprojām bija 88 %, un pēdējo piecu gadu
laikā būtisks progress nav panākts. Ļoti augstas veiktspējas tīklu pārklājums lauku apvidu
mājsaimniecībās kopš 2018. gada arī nav mainījies, proti, tas ir 73 % (salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju
28 %). Tomēr valstī pilnībā nav 5G pārklājuma, un gatavības 5G rādītājs ir 29 %, lai gan 2018. gadā tika
piešķirta visa 3,4–3,8 GHz josla ar 5G piemērotiem tehniskiem nosacījumiem; ierobežoti komerciāli 5G
pakalpojumi ir pieejami Jelgavā un Daugavpilī.
Kopējais fiksētā platjoslas tīkla izmantošanas rādītājs visās mājsaimniecībās ir 62 %, kas ir mazāk nekā
vidēji ES, proti, 77 %. 2020. gadā 39 % mājsaimniecību abonēja piedāvājumus ar vismaz 100 Mb/s
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ātrumu, kas ir nedaudz vairāk par ES vidējo (34 %), bet mazāk nekā ES mērķrādītājs — 50 %
mājsaimniecību. Netiek izmantoti vismaz 1 Gb/s savienojumi. Mobilās platjoslas izmantošana
2020. gadā bija plašāka — 65 %, lai gan tas bija mazāk par ES vidējo rādītāju (71 %).
Kopumā platjoslas cenas Latvijā pastāvīgi ir zemākas nekā vidēji ES; cenu indekss ir 81 salīdzinājumā
ar ES vidējo rādītāju 69. 2020. gadā uz 100 iedzīvotājiem bija 135 mobilie abonementi, kas apliecina
Latvijas mājsaimniecību tendenci pāriet no fiksētiem uz mobiliem pakalpojumiem.
Joprojām tiek gatavota nākamā platjoslas stratēģija 2021.–2027. gadam; tomēr Latvija ir guvusi
ievērojamus panākumus attiecībā uz valsts platjoslas stratēģijas mērķiem 2013.–2020. gadam, kas
ietver Digitālās programmas Eiropai mērķrādītājus un Gigabitu sabiedrības mērķus. Viens no tās
galvenajiem mērķiem bija digitālās plaisas novēršana starp pilsētām un lauku apvidiem, lai gan
“pēdējās jūdzes” (savienojuma ar telpām) izvēršana t. s. “baltajās” zonās (zonās, kur nav savienojuma)
joprojām ir problemātiska. Izmantojot “vidējās jūdzes” projektu, optiskās šķiedras tīkls, jo īpaši atvilces
maršrutēšanas infrastruktūra, ir izvērsts līdz “pēdējai jūdzei” t. s. “baltajās” zonās. Tā kā lauku apvidos
ir zemi ienākumi un tie ir mazapdzīvoti, tīkla pakalpojumu sniedzējiem ir maza komerciāla interese par
savienojuma pēdējās daļas ierīkošanu līdz telpām. Valsts līmenī tiks veikti pasākumi, lai atrastu
piemērotu modeli tādu teritoriju sasniegšanai, kuras nav iekļautas pašreizējā valsts atbalsta
programmā. Mērķis ir padarīt “vidējo jūdzi” pēc iespējas tuvāku galalietotājiem, skolām un
publiskajiem pakalpojumiem, panākot, ka “pēdējās jūdzes” izvēršana operatoriem ir ekonomiski
pievilcīgāka.
Latvija bija sagatavošanās 5G izvēršanai avangardā, bet pašlaik atpaliek no ES līmeņa, jo pēdējos gados
nav notikusi būtiska attīstība. 700 MHz joslas izsole, kas sākotnēji tika plānota 2020. gadā, tika atlikta
uz 2021. gada beigām, jo pastāvēja neatrisinātas bažas par frekvences koplietošanu. Tomēr 2021. gada
30. martā valsts regulators (SPRK) deva zaļo gaismu “Bite” un “Tele2” daļējai frekvenču koplietošanai,
sākot no 2021. gada 31. marta. Atbilstoši šim lēmumam abi operatori varēja koplietot 44 % no iegūtā
spektra, lai neietekmētu šo operatoru un tā trešā operatora konkurenci, kam šajā joslā ir licences. Tas
arī ļāva abiem operatoriem kopīgi izmantot tiem piederošo infrastruktūru, piemēram, torņus, mastus,
iekārtas un bāzes stacijas5. SPRK vēlāk anulēja šo lēmumu pēc abu operatoru lūguma. Tad operatori
atsauca savu pieprasījumu koplietot frekvences un tā vietā izvēlējās bāzes staciju, torņu, mastu, aktīvo
iekārtu un citu radiotīkla piekļuves elementu tīkla koplietošanu, nekoplietojot frekvences6.
26 GHz josla vēl nav piešķirta pieprasījuma trūkuma dēļ. Tomēr 1 GHz josla ir pieejama tam
pretendentam, kas pirmais to pieprasīs.
Via Baltica 5G koridora projekts joprojām ir plānošanas stadijā7. Tā mērķis ir sekmēt transportlīdzekļu
automatizētu vadīšanu un atbalstīt ilgtspējīgu mobilitāti, arī ceļu satiksmes drošības uzlabošanu ar
inovācijas palīdzību. Turklāt 5G ieviešana Via Baltica maršrutā uzlabos savienoto transportlīdzekļu
starpsavienojumus un savienos Baltijas valstis ar citiem būtiskiem Eiropas transporta koridoriem.

5

SPRK atļauj SIA “Tele2” un SIA “Bite Latvija” sadarbību mobilo sakaru frekvenču izmantošanā, 30.3.2021.
Tele2 un Bite Latvija attīstīs tīkla koplietošanu bez frekvenču kopīgas izmantošanas, 21.5.2021.
7
2018. gada septembrī Baltijas valstu transporta ministri parakstīja saprašanās memorandu par savienotas un
automatizētas transportlīdzekļu vadīšanas un 5G tehnoloģiju attīstību Via Baltica koridorā.
6
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Galvenie notikumi tirgos un regulatīvajā jomā
Latvijas tirgum ir raksturīga liela mobilo abonementu daļa, kā arī liela konkurence starp fiksēto
līniju vēsturisko operatoru un mobilo sakaru operatoriem. Šā iemesla dēļ fiksēto līniju
vēsturiskais operators “Tet” paplašinās citos tirgus segmentos, piemēram, tādos segmentos kā
elektroniskās ierīces un televīzija, kā arī infrastruktūras izbūve un elektrība (B2B).
2021. gada 4. februārī Komisija nosūtīja Latvijai oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka Latvija nav
ziņojusi par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa transponēšanas pasākumiem. Latvija
apstiprināja daļēju kodeksa transponēšanu tiktāl, cik ir izdoti sekundārie tiesību akti un lēmumi,
kas vajadzīgi tiesību akta projekta pieņemšanai. Otrā sabiedriskās apspriešanas kārta par
transponētā Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa galīgo projektu ir noslēgusies, un šis projekts ir
gatavs nosūtīšanai uz Saeimu. Tiek plānots, ka pilnīga transponēšana tiks pabeigta 2021. gada
novembrī.
Valsts regulators (SPRK) ir ieviesis maksu par numuru piešķiršanu, lai uzlabotu tādu numerācijas
diapazonu efektīvu izmantošanu, kas līdz šim ir bijuši pieejami bez maksas.
Savā savienojamības rīkkopas8 īstenošanas ceļvedī Latvija paziņoja par plāniem vienkāršot atļauju
piešķiršanas procedūru elektronisko sakaru tīklu izbūvei. Mērķis ir novērtēt klusas piekrišanas
sniegšanas iespēju un ātrās procedūras izmantošanu attiecībā uz piekļuves tiesībām, turpināt
izstrādāt vienoto informācijas punktu un vienkāršot mazizmēra šūnu izvēršanu. Ir izveidota darba
grupa, kuras mērķis ir novērtēt elektronisko sakaru tīklu vidisko pēdu.
SPRK norādīja, ka ar patērētāju sūdzībām saistītās tendences būtiski neatšķīrās no iepriekšējā
gada, bet bija neliels ar pakalpojumu kvalitāti saistīto sūdzību skaita pieaugums (27 %)
salīdzinājumā ar 2019. gadu (22 %). Kā norādījuši mobilo pakalpojumu operatori, šīs sūdzības ir
saistītas ar mobilo pakalpojumu plašāku lietošanu pandēmijas dēļ. Mājsaimniecības parasti
izmanto mobilos savienojumus un saskaras ar lielākiem jaudas ierobežojumiem.
SPRK konstatēja vairākus zvanītāja identifikācijas (CLI) viltošanas gadījumus, kas ietver cita
numuru nosūtīšanu uz zvana adresāta zvanītāju identifikācijas ekrānu. Piemēram, no
iedzīvotājiem ir iegūti persondati, nepatiesi nosūtot publiskus tālruņa numurus, ko izmanto
banku iestādes. SPRK novērtē iespējamos pasākumus konkrēti šādas numuru krāpnieciskas
izmantošanas novēršanai.

Lai gan ir plaši pieejami ļoti lieli platjoslas ātrumi, mājsaimniecības tos neizmanto; publiskās politikas
iniciatīvas var iekļaut stimulus ļoti lielo pieejamo ātrumu izmantošanai. Latvija atradās 5G avangardā,
agrīni piešķirot svarīgo 5G spektru 3,4–3,8 GHz joslā, tomēr pēdējo gadu laikā 5G izvēršana stagnē.
Ņemot vērā 5G būtiskās un pārklājuma nodrošināšanai svarīgās 700 MHz joslas piešķiršanas aizkavi,
Latvija vidējā termiņā līdz ilgtermiņā riskē vēl vairāk atpalikt no ES līmeņa. Paredzams, ka
Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) izmantošana risinās ar jaunu tīklu veidošanu saistītus
jautājumus jau tā labi attīstītajā tirgū, kā arī palīdzēs izveidot vajadzīgos ekonomikas stimulus
ieguldījumiem, lai “baltajās” zonās novērstu konstatētos trūkumus.

8

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity-toolbox.
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Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna savienojamības aspekti
Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti divi savienojamības infrastruktūru pasākumi,
kuru kopējais budžets ir 16,5 miljoni EUR jeb 4 % no ANP digitālā budžeta. Tie risinās “pēdējās
jūdzes” savienojamības problēmas lauku apvidos un pasīvās infrastruktūras jautājumus
Via Baltica 5G koridorā.
 Platjoslas vai ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstības
pasākums paredz nodrošināt savienojamību 1500 mājsaimniecībām, uzņēmumiem,
skolām, slimnīcām un citām publiskām ēkām lauku apvidos. Tā budžets ir 4 miljoni EUR.
 Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai —
12,5 miljonu EUR lielā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt 100 % optiskās šķiedras atvilces
maršrutēšanas pieejamību Via Baltica koridora Latvijas daļā, kā arī vajadzīgo fizisko
infrastruktūru 5G pārklājuma garantēšanai.
Via Baltica koridora mērķis ir sasaistīt Latviju, Igauniju, Lietuvu, Somiju un Poliju, nodrošinot
nepārtrauktu 5G pārklājumu uz galvenajiem ceļiem.
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3. Digitālo tehnoloģiju integrācija
3. Digitālo
tehnoloģiju
integrācija
2021. gada DESI

Latvija

ES

vieta

rezultāts

rezultāts

23

26,8

37,6

3.a.1. MVU ar digitālo intensitāti vismaz
pamatlīmenī

2019. gad
a DESI

Latvija
2020. gad
a DESI

2021. gad
a DESI

ES
2021. gad
a DESI

nav datu

nav datu

42 %

60 %

2020

2020

25 %

32 %

32 %

36 %

% MVU

3.b.1. Elektroniskā informācijas koplietošana
% uzņēmumu

2017

2019

2019

2019

3.b.2. Sociālie mediji

13 %

19 %

19 %

23 %

% uzņēmumu

2017

2019

2019

2019

14 %

3.b.3. Lielie dati

8%

8%

9%

% uzņēmumu

2018

2018

2020

2020

3.b.4. Mākoņpakalpojumi

11 %

11 %

18 %

26 %

% uzņēmumu

3.b.5. Mākslīgais intelekts

2018

2018

2020

2020

nav datu

nav datu

21 %

25 %

2020

2020

65 %

66 %

2021

2021

32 %

% uzņēmumu

3.b.6. IKT vides ilgtspējai

nav datu

nav datu

% uzņēmumu ar vidēju/augstu zaļās rīcības intensitāti, izmantojot IKT

3.b.7. E-rēķini

7%

7%

15 %

% uzņēmumu

2018

2018

2020

2020

3.c.1. MVU, kas pārdod tiešsaistē

10 %

11 %

11 %

17 %

% MVU

2018

2019

2020

2020

3.c.2. E-komercijas apgrozījums

5%

5%

7%

12 %

% no MVU apgrozījuma

2018

2019

2020

2020

3.c.3. Pārdošana tiešsaistē pāri robežām

5%

7%

7%

8%

% MVU

2017

2019

2019

2019

ES valstu vidū Latvija saistībā ar digitālo tehnoloģiju integrāciju uzņēmumos ierindojas 23. vietā; tas ir
daudz zemāk par ES vidējo rādītāju gandrīz visās kategorijās. To MVU īpatsvars, kam ir vismaz digitālās
intensitātes pamatlīmenis, ir 42 %, bet ES vidējais rādītājs ir 60 %. Lai gan Latvijas uzņēmumi ir sākuši
plašāk izmantot mākoņpakalpojumus, lielo datu izmantošana attīstās lēnām. To uzņēmumu īpatsvars,
kas izmanto mākoņpakalpojumus, ir 18 %, un tas ir ievērojami vairāk nekā pirms gada (11 %), tomēr
tikai 9 % uzņēmumu izmanto lielos datus un tikai 19 % veic darbības sociālajos medijos — tas ir mazāk
nekā vidēji ES. Runājot par e-komerciju, tikai 11 % MVU veic tirdzniecību tiešsaistē un tikai 7 % MVU
apgrozījuma nodrošina e-komercija.
Latvija izmanto dažādus pasākumus, lai atbalstītu augošo jaunuzņēmumu ekosistēmu. Jaunuzņēmumu
darbības atbalsta likumā ir paredzēta atbalsta programma augsti kvalificētu darbinieku piesaistīšanai,
kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu atlaides jaunuzņēmumu darbiniekiem. Turklāt komerciāliem
jaunuzņēmumiem lauku apvidos ir pieejamas subsīdijas un aizdevumi, lai sekmētu digitālo inovāciju
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vai jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi. Aizdevumu programma ir paredzēta jaunuzņēmumiem
lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības nozarē.
Latvija turpina izmantot kompetences centru un citas papildu programmas, piemēram, tehnoloģiju
nodošanas programmu, lai sekmētu inovāciju MVU. Citi atbalsta pasākumi uzņēmumu digitalizācijai
ietver Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas organizētās apmācības
programmas, kā arī ES līdzfinansētu attīstības projektu MVU apmācībai par digitālo tehnoloģiju un
inovācijas jautājumiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Ekonomikas ministrija ir nominējušas divus
digitālās inovācijas centrus. Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris pievērsīsies uzņēmumu
digitālajai pārveidei, izmantojot pieejamos digitālos risinājumus; Latvijas Digitālais akselerators
pievērsīsies pētniecībai un izstrādei un novatoriskiem digitāliem risinājumiem. Abi centri, kuru darbā
iesaistījušās publiskās un privātās ieinteresētās personas, plāno iekļauties Eiropas Digitālo inovāciju
centru tīklā un nodrošināt infrastruktūru prototipu vajadzībām.
Digitālās transformācijas stratēģijā, kas izklāstīta Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnēs
2021.–2027. gadam9, ietvers digitālo tehnoloģiju integrāciju, kā arī IKT izglītību un prasmes. Mākslīgā
intelekta valsts stratēģija sekmē mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā un zinātnē, publiskajā sektorā
un ekonomikā. Tās mērķis ir integrēt automatizāciju un mākslīgo intelektu visās nozaru stratēģijās.
Latvija piedalās vairākās ES iniciatīvās. Tā ir iesaistījusies Eiropas augstas veiktspējas datošanas
kopuzņēmumā, ir parakstījusi Deklarāciju par Eiropas Blokķēdes partnerību un ES Sadarbības
deklarāciju mākslīga intelekta jomā, kā arī ir paziņojusi par savu nolūku piedalīties EuroQCI projektā.
Latvija arī ievieš valsts mākoņsavienību, pievēršoties valdības un akadēmisko mākoņu sadarbspējai un
integrācijai Eiropas mākoņsavienībā, lai īstenotu pārrobežu pakalpojumus un nodrošinātu piekļuvi HPC
resursiem.
Latvija ir panākusi uzlabojumu dažās kategorijās, tomēr tās rezultāti visās kategorijās joprojām ir
zemāki par ES vidējo līmeni. Digitālo tehnoloģiju integrāciju galvenokārt kavē ieguldījumu trūkums
pētniecībā un izstrādē, digitāli prasmīgu darbinieku trūkums un nepietiekama savienojamība lauku
apvidos.

Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna digitālo tehnoloģiju integrācijas aspekti
Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti pieci ieguldījumi, kuri saistīti ar uzņēmumu
digitalizāciju un kuriem pievienots budžeta atbalsts 125 miljonu EUR apmērā; to mērķis ir izveidot
konkurētspējīgu vidi digitalizācijas un inovācijas sekmēšanai. Plāns ietver:
 atbalstu Eiropas Digitālo inovāciju centru (EDIC) un reģionālo kontaktpunktu izveidei,
atvēlot 10 miljonus EUR, lai pārveidotu darījumdarbības ekosistēmu un atbalstītu
uzņēmumus digitalizācijas, arī testēšanas, mentorēšanas, apmācības un kvalifikācijas
celšanas, ziņā;
 pasākumu komercdarbības procesu digitalizācijai, šim nolūkam uzņēmumu atbalstam
atvēlot 40 miljonus EUR;
 24 miljonus EUR kā palīdzību uzņēmumiem jaunu digitālo produktu un pakalpojumu
ieviešanai;
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Latvijas Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, projekts:
https://www.varam.gov.lv/lv/digitalas-transformacijas-pamatnostadnes-2021-2027gadam.
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45 miljonus EUR finanšu instrumentos ar mērķi sekmēt ekonomikas dalībnieku digitālo
pārkārtošanos un piešķirt dotācijas uzņēmumiem, kas piesaista privātus ieguldījumus;
 5,7 miljonus EUR ar mērķi sekmēt mediju uzņēmumu digitālo pārkārtošanos, atbalstot
jaunas platformas un digitālus risinājumus.
Saskaņā ar plānu ir arī ieguldījumi progresīvo tehnoloģiju izvēršanā. Latvijas mērķis ir ieguldīt
papildu 12,5 miljonus valsts mākoņsavienībā.
Latvija arī piedalītos dažos daudzvalstu projektos un tādējādi atbalstītu svarīgu digitālo spēju,
piemēram, EDIC tīkla un mākoņu un mikroelektronikas IPCEI, veidošanu ES.
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4. Digitālie publiskie pakalpojumi
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Digitālo publisko pakalpojumu ziņā Latvija ir 10. vietā Eiropas Savienībā, un tās rezultāti visās
kategorijās ir labāki par vidējo. E-pārvaldes lietotāju skaita ziņā Latvija ierindojas 6. vietā (85 %
interneta lietotāju); tas ievērojami pārsniedz ES vidējo rādītāju — 64 %. Latvijai ir 6. vieta arī saistībā
ar automātiski daļēji aizpildītām veidlapām (82) un digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem
iedzīvotājiem (87, ES vidējais rādītājs — 75). Latvijas rezultāti saistībā ar digitālajiem publiskajiem
pakalpojumiem uzņēmumiem (85) arī ir nedaudz labāki par ES vidējo rezultātu. Progress atvērto datu
jomā ir palielinājies līdz 80 %, tomēr ES vidējais līmenis ir tuvinājies Latvijas līmenim, sasniedzot 78 %,
un šajā rangā Latvijas vieta ir pazeminājusies no 10. uz 18.
Lai izstrādātu publiskās pārvaldes pakalpojumu sistēmu un noteiktu savu politikas stratēģiju,
2020. gadā valdība pieņēma jaunu metodiku publiskās pārvaldes pārveidei. Valdība ir organizējusi
fokusa grupu sarunas, izmantojamības pārbaudes un apsekojumus, lai veidotu uz lietotāju vērstu
pieeju digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem.
Publiskās pārvaldes darbinieku digitālās prasmes un IKT rīku pieejamība ir būtiska, lai sniegtu
kvalitatīvus digitālos publiskās pārvaldes pakalpojumus. Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās
un attīstības stratēģija 2021.–2027. gadam ietver ierēdņu nākotnes attīstību, arī to digitālās prasmes.
Latvija paredz reformas, kuru mērķis ir likvidēt šķēršļus publiskās pārvaldes IKT resursu efektīvai
apmaiņai nolūkā uzlabot to efektivitāti un kvalitāti, kā arī sekmēt tādu specializētu kompetenču centru
izveidi, kas sniedz kopīgus IKT pakalpojumus. Latvijas mērķis ir arī dot iespēju publiskām iestādēm
iegādāties novatoriskus risinājumus, to vidū uz mākslīgo intelektu balstītas sistēmas (Interreg Europe
projekts iBuy), vai darbināt mākslīgā intelekta testēšanas platformas autonomiem transportlīdzekļiem.
Saskaņā ar Tīmekļa satura piekļūstamības pamatnostādņu 2.0. versiju, kurā iekļauti ieteikumi par
sarunbotiem, teksta nolasīšanas un runas atpazīšanas tehnoloģijām, Latvija iekļāva vieglāku piekļuvi
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personām ar invaliditāti, izmantojot digitālo valodas rīku un tehnoloģiju valsts platformas
automātiskās tulkošanas pakalpojumu HUGO.LV10.
Galvenokārt pateicoties Covid-19 krīzei, 2020. gadā e-pārvaldes tīmekļa vietnēs vairāk nekā
2000 iedzīvotāju katru dienu iesaistījās sarunās ar digitālajiem asistentiem par dažādiem jautājumiem.
Covid-19 pandēmija arī sekmēja valsts finansētu telemedicīnas pakalpojumu (ārstu konsultācijas
pacientiem) ieviešanu, sākot no 2020. gada marta. Lai gan ir pieņemtas Sabiedrības veselības
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, Veselības ministrija gatavo Veselības aprūpes digitalizācijas
stratēģiju 2022.–2027. gadam.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir attīstījusi 122 valsts un pašvaldību vienoto
klientu apkalpošanas centru tīklu, kur iedzīvotāji var saņemt publiskus pakalpojumus. Šie centri sekmē
iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību, to darbinieki palīdz iedzīvotājiem saistībā ar e-pakalpojumu
sniegšanu, un centri sniedz 28 apstiprinātus e-pakalpojumus nedigitālām grupām. Šajos centros
reģistrēto pakalpojumu (pieteikumi, atbalsts e-pakalpojumu izmantošanā, portāla Latvija.lv lietotāju
atbalsts) kopējais skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 26 %.
Latvijai joprojām labi veicas digitālo publisko pakalpojumu jomā, un tā ir vadošo valstu grupā attiecībā
uz e-pārvaldes lietotājiem, automātiski daļēji aizpildītām veidlapām un digitālajiem publiskajiem
pakalpojumiem iedzīvotājiem. Tomēr šis rādītājs ir tikai nedaudz augstāks par ES vidējo rādītāju
saistībā ar digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem uzņēmumiem — tas liecina, ka šajā ziņā joprojām
ir iespējami uzlabojumi.

Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna digitālo publisko pakalpojumu aspekti
Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā vairāk nekā 123 miljoni EUR ir atvēlēti digitālajiem
publiskajiem pakalpojumiem. Publiskās pārvaldes, arī pašvaldību, digitālā pārveide ietver trīs
pasākumus, kas vērsti uz pārvaldības modernizāciju un datu stratēģiju:
 administrācijas modernizācija un pakalpojumu digitālā pārveide, arī darījumdarbības
vidē, kur vairāk nekā 24 miljoni EUR ir paredzēti modernizētu publiskās pārvaldes
funkciju IKT risinājumu izstrādei;
 70 miljoni EUR centralizētu pārvaldības platformu un sistēmu atbalstam;


datu pieejamība, koplietošana un analīze, kur gandrīz 22 miljoni EUR ir piešķirti valsts
ekonomikas datu izstrādei un digitālo pakalpojumu ekonomikas izveidei.

Latvija piedalīsies Eiropas datu kopējās infrastruktūras un pakalpojumu IPCEI (arī
mākoņsavienībā).
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HUGO.LV (https://hugo.lv/lv) — e-pārvaldes valodu tehnoloģiju platforma, ko izstrādājis uzņēmums “Tilde”,
nodrošina automātiskus tulkošanas, runas atpazīšanas un runas sintēzes pakalpojumus, kā arī dažādus rīkus epakalpojumu daudzvalodu atbalstam. Sākot no 2022. gada, šī platforma darbosies visās Eiropas valodās.
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