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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.

* 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

E-indekss 2018: arvien vairāk dokumentu 
valsts iestādēs – elektroniski

Pieaug elektronisko dokumentu īpatsvars 

Vēl ir potenciāls ietaupīt ~2,25 miljonus €*
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Rekomendācijas

Nosūtītie dokumenti 2017. gadā
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dokumentu

2,1 milj.
kopā 

63%

 Digitalizācijas līderi (e-dokumentu īpatsvars virs 80%)
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€

Iestādēm ir atbilstoša vide e-dokumentu īpatsvara paaugstināšanai

Atvaļinājumu pieteikšana
un apstiprināšana

Darba laika uzskaite

Darbinieku iesniegumi
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un apstiprināšana
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Elektroniskie procesi iestādē
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dokumenti
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Dokumentu aprite elektroniski
(tikai elektroniski vai vienlīdz eleketroniski un papīrā)

82%

Izmanto personālvadības
sistēmas

Izmanto DVS

91%

! Centralizēti personālvadības un dokumentu vadības risinājumi resora ietvaros

! Centralizēta iekšējās komunikācijas platforma valsts iestādēm

! Skaidrot, kas attur iekšējos procesus vadīt elektroniski

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

Izmaksas, ja 90% dokumentu
būtu elektroniski

~2,98 milj. €
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