
Digitālās ekonomikas 
attīstība

Izveidota labvēlīga un moderna dzīves telpa, kas ir balstīta mūsdienu 
tehnoloģiju izmantošanā un attīstītās sabiedrības spējās savu 
labklājību un tautsaimniecības izaugsmi veidot efektīvi pielietojot 
digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī attīstot radošo potenciālu

Gatis Ozols 
VARAM
Valsts sekretāra vietnieks 
Digitālās transformācijas jomā



Panākt izaugsmi jomās, kur ir izaicinājumi un 
radīt spējas nākotnei
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NAP 
2021-27

Eiropas Zaļais 
kurss

COVID19 jaunā 
realitāte

Eiropas digitālā 
suverenitāte

ES digitālās 
desmitgades 
mērķi un principi

Nepietiekamas 
digitālās prasmes

Zema komersantu 
digitalizācija

Digitālā iekļaušanās 
Eiropas vienotajā 

tirgū

Datu ekonomikas 
noteicošā loma

(analītika, modelēšana, MI)

Infrastruktūra un 
savienojamība – reģioni 
un nākotnes vajadzības

Digitālās inovācijas 
un ekselence 

konkurētspējai

Digitālās izaugsmes 
izaicinājumi un 

iespējas



Digitālais izrāviens no izmaksu samazināšanas 
uz vērtības radīšanu

3

Digitālās 
prasmes un 

izglītība

IKT inovāciju attīstība un 
komercializācija, industrija 

un zinātne

Tautsaimniecības  
digitālā 

transformācija

• Datu ekonomikā balstīta izaugsme
• Valsts pārvaldes un nozaru digitālā transformācija
• Komercdarbības digitālā transformācija

Digitālā drošība 
un uzticamība Savienojamība un 

telekomunikāciju 
pakalpojumu pieejamība



Tautsaimniecības digitālā transformācija
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Kāpēc risināt?
Datu pieejamība un pilnvērtīga izmantošana – pamats zināšanu ekonomikas 
attīstībai

Valsts pakalpojumu sniegšanai jāatbilst modernai pakalpojumu sniegšanas 
praksei un tai jābūt iekļaujošai

Modernās tehnoloģijas pieprasa resursu koncentrāciju, augstu kvalifikāciju, 
profesionālu pārvaldību

Valsts un privātā sektora sadarbība ļauj sabiedrībai piedāvāt 
pilnvērtīgākus pakalpojumus

Komercdarbības digitālās transformācijas intensitāte ir nepietiekama, 
nepieciešams atbalsts

Kā risināt?

Datu ekonomikā 
balstīta izaugsme

Komercdarbības  
digitālā 

transformācija

Valsts pārvaldes un 
nozaru digitālā 
transformācija



Komercdarbības digitālā transformācija
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Ko vēlamies sasniegt?

Uzņēmējdarbības vide ir atbilstoša uzņēmēju vajadzībām
īstermiņā un ilgtermiņā

Pilna spektra un pilna cikla atbalsts komercdarbības 
digitālajai transformācijai

Komercsektoram ir pieejama valsts risinājumi un dati 
jaunu augstas pievienotās vērtības pakalpojumu radīšanai

Kā risināt?
Uzņēmēju digitālās transformācijas un inovāciju 

ekosistēma, atbalsta instrumenti komersantu digitālajai 
transformācijai.

Digitālo inovāciju centru izveide

Būtisko uzņēmējdarbības procesu digitalizācija

Valsts digitālo plaformu un pakalpojumu pieejamība 
komersantiem

2027

•Uzņēmumi ar zemu digitālo 
intensitāti 53,4% -> 30%

•Uzņēmumi ar augstu digitālo 
intensitāti 13,8% -> 35%

•Komersanti, kas izmantojuši 
valsts platformas savu digitālo 
pakalpojumu attīstībai 0 -> 70

∽ 200 M EUR



Uzņēmējdarbības digitālā transformācija –

pilna cikla atbalsts 2022+ (EM)

EDIC

I nd u s t r i j a 4 .0

Tehno lo ģ i j u  

i n t eg rā c i j a
Granti IT risinājumiem

P ra s m es
E-komercija; Digitālais 

eksports, u.c.
J a u n i p ro d uk t i
Atbalsta instrumenti jaunu 
digitālo produktu attīstībai

Uz ņē m ē j d a rb īb a s  

v i d e
(E-rēķini; e-čeki; e-pavadzīmes)



EFEKTIVITĀTE = 
AUTOMATIZĀCIJĀ

MR

eiD

E-paraksts  

E-adrese

E-rēķini; eC
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Izveido un nosūti 
e-rēķinu e-adresē!



Tālāk

Pilnīgam ieguvumam -
iesaistītiem jābūt visiem

Tikai elektroniski rēķini –
ieradumu maiņa

Tālāka automatizācija 
finanšu datu apritē




