E-indekss 2018: arvien vairāk dokumentu
valsts iestādēs – elektroniski
E-indeksa mērījumā valsts iestāžu elektronizāciju vērtē pēc vairākiem faktoriem –
dokumentu pārvaldības sistēmām, dokumentu aprites procesu, personālvadības elektronizāciju,
kā arī elektronisko dokumentu īpatsvara statistiku saņemto un nosūtīto dokumentu vidū.
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Rekomendācijas
!

Centralizēti personālvadības un dokumentu vadības risinājumi resora ietvaros

!

Skaidrot, kas attur iekšējos procesus vadīt elektroniski

!

Centralizēta iekšējās komunikācijas platforma valsts iestādēm

!

IKT darbiniekiem – vienota izpratne un spējas par e-pārvaldes iespējām

* 2017. gadā kopā nosūtīti 2,1 miljons dokumentu, no tiem papīra formā – 1,33 miljoni, kas izmaksāja 2,69 miljonus eiro. Ja 90% no šiem dokumentiem būtu izsūtīti elektroniski, tad tie būtu
1,197 miljoni dokumentu, kas izmaksātu 442890 eiro. Attiecīgi tiktu ietaupīti 2 247 110 eiro ietaupījums
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