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Kopš 2014. gada Eiropas Komisija uzrauga dalībvalstu progresu digitālajā jomā un publicē ikgadējus
Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. Katru gadu ziņojumos iekļauj valstu
profilus, kuri dalībvalstīm palīdz noteikt prioritāro darbību jomas, kā arī tematiskās nodaļas, kurās
sniegta Eiropas Savienības līmeņa analīze galvenajās digitālās politikas jomās. Ar DESI palīdzību
dalībvalstis tiek sarindotas pēc to digitalizācijas līmeņa un tiek analizēts to relatīvais progress pēdējo
piecu gadu laikā, ņemot vērā to izejas punktu.
Komisija DESI ir pielāgojusi, lai to saskaņotu ar četriem galvenajiem virzieniem, kas izklāstīti Komisijas
priekšlikumā lēmumam par rīcībpolitikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš”, par kuru pašlaik
notiek sarunas Eiropas Parlamentā un Padomē. Priekšlikumā ir nosprausti mērķrādītāji, kas līdz
2030. gadam jāsasniedz ES līmenī, lai panāktu visaptverošu un ilgtspējīgu digitalizāciju visās
ekonomikas nozarēs. No 2022. gada DESI rādītājiem 11 rāda, kā tiek sasniegti digitālās desmitgades
mērķrādītāji. Nākotnē DESI ar digitālo desmitgadi tiks saskaņots vēl ciešāk, lai nodrošinātu, ka
ziņojumos tiek iztirzāti visi mērķrādītāji.
Līdz šim digitalizācija ES bijusi nevienmērīga, taču ir vērojamas konverģences pazīmes. Lai gan līderi ir
palikuši nemainīgi, ir vairākas dalībvalstis, kuru rādītāji koncentrējas ap ES vidējo rādītāju. Svarīgi ir
tas, ka vairums dalībvalstu, kurās digitalizācijas līmenis pirms 5 gadiem bija zemāks, tagad progresē
straujāk nekā pārējās dalībvalstis, kas liecina par vispārēju konverģenci digitālajā jomā Eiropas
Savienībā.
Digitālās desmitgades mērķrādītāju sasniegšana ir kolektīvs darbs. Katra dalībvalsts veicinās šā
vērienīgā mērķa sasniegšanu no atšķirīga izejas punkta, kuru noteiks resursi, salīdzinošās priekšrocības
un citi būtiski faktori, piemēram, iedzīvotāju skaits, ekonomikas mērogs un specializācijas jomas.
Piemēram, lai Eiropā līdz 2030. gadam kopīgi sasniegtu mērķrādītājus, būs jāpanāk, ka dalībvalstīm ar
lielu ekonomiku vai iedzīvotāju skaitu ir labi rezultāti. Digitālajiem līderiem būs jāturpina virzīties uz
priekšu, lai digitalizācijas līderpozīcijās noturētu pasaules līmenī, savukārt visu dalībvalstu
digitalizācijas centienus virzīs to ekonomiskās un sociālās vajadzības.
DESI iepriekšējo gadu rezultāti un vietas sarakstā ir pārrēķināti visām dalībvalstīm, lai atspoguļotu
izmaiņas pamatā esošajos datos. Sīkāku informāciju skatiet DESI tīmekļvietnē.
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2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) Latvija no 27 ES dalībvalstīm ir
17. vietā. Pēdējo gadu laikā Latvijas DESI rezultāts uzlabojies lēnāk nekā vairumam citu ES valstu.
Tādējādi, neraugoties uz Latvijas centieniem, tā vēl nav spējusi panākt pārējās dalībvalstis.
Cilvēkkapitāla jomā Latvijā joprojām ievērojami augstāks nekā vidēji ES ir to absolventu īpatsvara
rādītājs, kuri studē IKT. Valstī ir arī samērā labs sieviešu IKT speciālistu īpatsvara rādītājs, lai gan
izaugsme ir sākusi bremzēt. Tomēr IKT speciālistu īpatsvars pastāvīgi pieaug, un Latvija lēnām tuvojas
ES vidējam rādītājam. Latvijas iedzīvotāju vidū digitālās pamatprasmes un par pamatprasmēm
augstākas digitālās prasmes, kā arī digitālā satura radīšanas pamatprasmes joprojām ir nedaudz
vājākas par ES vidējo rādītāju. Tāpēc ir jāpieliek lielākas pūles, lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju digitālās
prasmes. Tas ir arī ļoti svarīgi, lai ES kopumā sasniegtu digitālās desmitgades mērķrādītājus attiecībā
uz digitālajām pamatprasmēm un IKT speciālistiem. Latvija joprojām uzrāda stabilus rādītājus
savienotības jomā, jo īpaši attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas tīkla (VHCN) pārklājumu (91 %
salīdzinājumā ar 70 % vidēji ES). Tas ir svarīgi, lai sasniegtu digitālās desmitgades mērķrādītāju līdz
2030. gadam visās mājsaimniecībās nodrošināt 100 % pārklājumu ar gigabitu tīkliem. Turklāt, lai gan
Latvija 5G vajadzībām jau piešķīrusi ievērojamu spektra apjomu, 5G ieviešana tajā vēl nav sākusies.
Neraugoties uz ievērojamām investīcijām atvilces maršrutēšanas savienojumos lauku apvidos,
joprojām pastāv digitālā plaisa, kas tiks mazināta ar vairākiem jauniem pasākumiem. Tomēr privāto
investīciju komerciālā dzīvotspēja pēdējās jūdzes savienojumos lauku apvidos ir ierobežota, tāpēc tīklu
izvēršanas atbalstam šajās teritorijās būs vajadzīgs publiskais finansējums.
Digitālo tehnoloģiju integrācija Latvijas uzņēmumiem var pavērt jaunas izdevības uzlabot savu
konkurētspēju. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai šo potenciālu varētu atraisīt. Attiecībā uz svarīgāko
digitālo tehnoloģiju integrāciju Latvijas uzņēmumu rādītāji ir krietni zemāki par ES vidējo rādītāju. Tas
attiecas arī uz vairākiem svarīgiem digitālās desmitgades rādītājiem, tostarp lielo datu, mākslīgā
intelekta un mākoņdatošanas izmantošanu. Ievērojami augusi sociālo plašsaziņas līdzekļu apguve un
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elektroniska informācijas kopīgošana — abos gadījumos rādītājs pieaudzis par 7 procentpunktiem —,
kas nozīmē, ka Latvija tuvojas Eiropas vidējam rādītājam vai pat ir to sasniegusi.
Latvijai ir labi rezultāti digitālo publisko pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Latvijā
ir liels e-pārvaldes lietotāju īpatsvars (84 % no interneta lietotājiem), un priekšaizpildīto veidlapu
izmantošanas rādītājs pārsniedz ES vidējo rādītāju. Latvija apņēmīgi virzās uz to, lai tiktu sasniegts
digitālās desmitgades mērķrādītājs 100 % svarīgu publisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un
uzņēmumiem tiešsaistē. Latvijas mērķis ir arī visiem iedzīvotājiem nodrošināt pilnīgu piekļuvi eveselības pacienta kartei, kas arī atbilst digitālās desmitgades mērķrādītājam. Valsts aktīvi uzlabo valsts
pārvaldes darbinieku digitālo prasmju līmeni, lai digitālie publiskie pakalpojumi būtu vēl vairāk
orientēti uz lietotāju un vēl iekļaujošāki.
Visaptveroša valsts digitālās pārveides stratēģija ir izklāstīta Latvijas Digitālās transformācijas
pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam, kas pieņemtas 2021. gada 6. jūlijā. Pamatnostādnēs apskatīti
tādi jautājumi kā piekļuve internetam, IKT izglītība un prasmes, moderna un efektīva valsts pārvalde,
e-pakalpojumi un sabiedrībai paredzēts digitālais saturs. Digitālās transformācijas pamatnostādnes
papildina Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, Nacionālās industriālās politikas
pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam.

Latvijas iedzīvotāji un IKT uzņēmumi ir ziedojuši un nosūtījuši uz Ukrainu IKT aprīkojumu, tostarp
maršrutētājus, IP tālruņus, radio un datorus. Latvija bēgļiem no Ukrainas ir izstrādājusi īpašus digitālos
rīkus. Piemēram, Latvijas valsts pārvaldes valodu tehnoloģiju platforma Hugo.lv nodrošina
automatizētu tulkojumu no ukraiņu valodas. Uzņēmuma “Tilde” izstrādātais virtuālais asistents
HelpUkraineBot.com nodrošina drošus informācijas avotus, kuros var uzzināt par Latvijā pieejamo
palīdzību ukraiņiem. Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri sniedz atbalstu Ukrainas
bēgļiem Latvijā vīzu un uzturēšanās atļauju izdošanas jautājumos un palīdz iesniegt pieteikumus
pabalstu saņemšanai. Šīs atbalsta iespējas ir aprakstītas vienotajā publisko pakalpojumu portālā
Latvija.lv. Latvija ir stingri atbalstījusi ES pasākumus, kas vērsti pret Krievijas lielākajiem
dezinformācijas kanāliem Russia Today un Sputnik.

4

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2022. gadā

5

LATVIJA

Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna (ANP) digitālie aspekti
Latvijas atveseļošanas un noturības plānā Latvijas galveno digitālo problēmu risināšanai ir atvēlēti
vairāk nekā 384 miljoni eiro1 jeb 21 % no plāna budžeta. Plāna galvenie mērķi ir novērst digitālo
prasmju trūkumu un veicināt uzņēmumu digitalizēšanos un inovāciju, vienlaikus saglabājot labos
panākumus sabiedrisko pakalpojumu modernizācijā un digitālizācijā. Paredzēts arī investēt 5G
atvilces maršrutēšanā un “pēdējās jūdzes” savienojamībā.
ANP darbību galvenais mērķis 2021. gadā bija reformas un stratēģijas ar mērķi atvieglot Latvijas
ekonomikas un sabiedrības digitalizēšanos. Viens no atskaites punktiem bija tiesiskā regulējuma
stāšanās spēkā attiecībā uz attālinātu mācību organizēšanu un īstenošanu. Līdz 2021. gada
beigām bija jāpieņem arī kopīgs modelis, kā attīstīt pēdējās jūdzes savienojamību, un tehniskās
prasības satīklotai un automatizētai braukšanai.
2022. gadā ir paredzēti vairāki būtiski rīcībpolitiski pasākumi, piemēram, stāsies spēkā jauns
tiesiskais regulējums, kas cita starpā atbalstīs publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu
digitalizāciju, nacionālas ekonomikas datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas izveidi un valsts
pārvaldes centrālo sistēmu un platformu izstrādi. Plānots veikt arī citus pasākumus, piemēram,
izveidot pilnībā funkcionējošu Eiropas digitālās inovācijas centru un digitālās gatavības testēšanas
sistēmu, kas uzņēmumiem palīdzēs apzināt, kāda rīcība un valsts atbalsts tiem ir vajadzīgi.

1

Katrā atveseļošanas un noturības plānā digitālajiem mērķiem bija jāatvēl vismaz 20 % no plāna kopējā
piešķīruma. Tālab, izmantojot ANM regulas VII pielikumu, plānos bija jānorāda un jāpamato, cik lielā mērā katrs
pasākums pilnībā (100 %) vai daļēji (40 %) veicina digitālo mērķu sasniegšanu, vai arī tos neietekmē nemaz (0 %).
Tas, cik lielā mērā plāns veicina digitālo mērķu sasniegšanu un vai ir sasniegts mērķrādītājs 20 %, tiek novērtēts,
koeficientus apvienojot ar katra pasākuma izmaksu aplēsēm.

