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Šajā dokumentā ir sniegtas Eiropas Komisijas atbildes uz Eiropas Revīzijas palātas (turpmāk tekstā 

“ERP”) īpašā ziņojuma apsvērumiem saskaņā ar Finanšu regulas 259. pantu, un tās ir jāpublicē 

kopā ar īpašo ziņojumu.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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KOPSAVILKUMS (I–XI punkts) 

Komisijas atbildes  

I–X punkts. Digitālā pārvalde ir transversāls temats, kuram veltītas vairākas iniciatīvas 

daudzos Eiropas Komisijas dienestos. 

E-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam tika izstrādāts kā katalizators, lai koordinētu 
publiskā sektora modernizācijas centienus un resursus e-pārvaldes jomā, kā arī palīdzētu koordinēt 
finansējuma avotus un papildu pasākumus, kuri dalībvalstīm ir pieejami dažādu ES programmu 
ietvaros. Tajā tika paustas Komisijas saistības, tādējādi nosakot termiņus tikai tām darbībām, kuras 
veic Komisija. Dalībvalstis to varētu izmantot kā pamatu, lai ievērotu citur noteiktos termiņus 
(piem., Regulā (ES) Nr. 910/2014, Regulā (ES) 2018/1724, Direktīvā (ES) 2017/1132, Direktīvā (ES) 
2019/1151). 

E-pārvaldes rīcības plānam 2016.–2020. gadam nebija sava piešķirta budžeta, tāpēc, kā atzīmējusi 
ERP, izstrādāto risinājumu veicināšana galvenokārt aprobežojās ar aktivitātēm, kas tika plānotas 
atsevišķo darbību ietvaros, un labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Saskaņā ar ERP 
ieteikumu Komisija cenšas izstrādāt plašāku stratēģiju efektīvai e-pārvaldes pakalpojumu 
veicināšanai. 

E-pārvaldes rīcības plāni izveidoja pamatu Komisijas plānotajām turpmākajām darbībām, attiecībā 
uz kurām tā (saskaņā ar ERP ieteikumu) ir nolēmusi stiprināt īstenošanas sistēmu, lai mudinātu 
dalībvalstis pilnveidot e-pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. 

Digitālās desmitgades politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” (DDPP) ietvaros (par kuru 
politiski tika panākta vienošanās pēc revīzijas beigām un kura vēl ir oficiāli jāpieņem) gan e-
pārvaldes pakalpojumu īstenošanas sistēma, gan e-pārvaldes pakalpojumu veicināšanas stratēģija 
tiks stiprināta, izmantojot uzraudzības mehānismu, sadarbības sistēmu, kā arī ziņojumus un 
ieteikumus nepilnību novēršanai, kā noteikts dalībvalstu centienos digitālās desmitgades 
mērķrādītāju sasniegšanai.  

Vajadzība izstrādāt valstu ceļvežus un mērķrādītāja sasniegšanas trajektorijas, kurām līdz 
2030. gadam vajadzētu būt pieejamām tiešsaistē par visiem galvenajiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, kopā ar ES līmeņa uzraudzības mehānismu saskaņā ar DDPP arī veicinās e-
pārvaldes pakalpojumus 

Galveno pašreizējo un turpmāko pasākumu vidū ir Publiskās administrācijas un pārvaldes ekspertu 
grupas darbs, e-pārvaldes etalona pārskatīšana, digitālās identitātes un uzticamības pakalpojumu 
ekosistēmas uzlabošana, atbalsts digitālās pārvaldes pakalpojumu ilgtspējīgai sniegšanai vietējā 
līmenī, priekšlikums izveidot strukturālu sadarbību sadarbspējas jomā starp dalībvalstīm un 
Komisiju, Vienotās digitālās vārtejas regulas īstenošana un jauna iniciatīva uzņēmējdarbības 
tiesību jomā (sk. |e-pārvalde | Eiropas Komisija). 

VII PUNKTS. Komisija uzskata, ka e-pārvaldes etalons ir piemērots sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas līmeņa novērtēšanai dalībvalstīs. Lai gan e-pārvaldes etalona projekts nebija īpaši 
izstrādāts rīcības plāna uzraudzībai, Komisija uzskata, ka tas ir šim plānam piemērots, jo novērtē tā 
principus ar tā rādītāju palīdzību. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_lv
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_lv
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IX PUNKTS. Tika izmantota sinerģija starp veicināšanas darbībām dažādos finansēšanas režīmos 

(piem., programmā ISA2), citstarp izmantojot kopīgus repozitorijus (Joinup), kampaņas (Digital 
Innovation Challenge) un pasākumus (DigitALL konference, kopīgi semināri Eiropas Reģionu un 
pilsētu nedēļā (EWRC)). Koordināciju ierobežoja minēto darbību atšķirīgie norises laiki un 
organizatoriskās īpatnības, kā arī tas, ka e-pārvaldes rīcības plānam nebija atsevišķa budžeta. 

XI PUNKTS. Komisija piekrīt visiem ieteikumiem. Skatīt Komisijas atbildes ieteikumu sadaļā. 

IEVADS (1.–13. punkts) 

Komisijas atbildes 

4. Komisija uzsver, ka politikas iniciatīvas un finanšu programmas, par kurām tika lemts pēc e-

pārvaldes rīcības plāna termiņa beigām, piemēram, Digitālās desmitgades politikas programma un 
Eiropas Atveseļošanas instruments / Atveseļošanas un noturības fonds, veicina digitālo sabiedrisko 
pakalpojumu un mērķrādītāju noteikšanas un uzraudzības sistēmas izveidi, kurai vajadzētu ļaut 
dalībvalstīm veikt pakāpeniskas pārmaiņas digitālo pārvaldes pakalpojumu izveidošanā, ievērojot 
e-pārvaldes rīcības plānā 2016.–2020. gadam noteiktos principus un daudzas tajā iezīmētās 
darbības. 

Komisija uzsver, ka tiek gaidīts priekšlikums par sadarbspēju — ES pārvaldes sadarbspējas 
stratēģija, kuras mērķis ir izveidot kopīgu pārvaldi, lai koordinētu sadarbspējas attīstību starp ES 
publiskās pārvaldes iestādēm (Komisijas darba programma 2022. gadam1).  

REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA (14.–19. punkts)  

Komisija atbildes nesniedz.  

APSVĒRUMI (20.–85. punkts) 

Komisijas atbildes 

1. izcēlums. Rīcības plāna redzējums un rīcībpolitiskās prioritātes 

Skatīt atbildi uz 27. punktu.  

25. E-pārvaldes rīcības plānā 2016.–2020. gadam nevarēja ieviest jaunus pienākumus 

dalībvalstīm, un tas arī nebija paredzēts. Plāns bija paredzēts kā katalizators (kā minēts ERP 
II punktā), lai koordinētu publiskā sektora modernizācijas centienus un resursus e-pārvaldes jomā 
un palīdzētu koordinēt finansējuma avotus un papildu pasākumus, kas dalībvalstīm ir pieejami 
dažādu ES programmu ietvaros. 

                                                 
1 CWP 2022 / Digitālajam laikmetam gatava Eiropa — resource.html (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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27. Tā kā rīcības plānā bija paredzētas saistības, ko uzņemas Komisija, tajā bija iekļauti tikai 

Komisijas darbību termiņi, kurus dalībvalstis varētu izmantot kā pamatu, lai ievērotu citur noteiktos 
termiņus (piem., Regulā (ES) Nr. 910/2014, Regulā (ES) 2018/1724, Direktīvā (ES) 2017/1132, 
Direktīvā (ES) 2019/1151). 

Lai gan rīcības plānam bija skaidri noteikti termiņi (2016–2020), tā mērķis bija palīdzēt sasniegt 
rezultātus laikposmā, kas ievērojami pārsniedz plānā paredzēto laiku, un radīt ietekmi termiņos, kas 
atbilst dažādajām plānā aptvertajām jomām un bieži vien ir noteikti attiecīgajos tiesību aktos. 

4. izcēlums. Mērķrādītāji, kas jāsasniedz attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu 
digitalizāciju 

Skatīt atbildi uz 30. punktu. 

30. Kopš laika, kad Komisija pieņēma Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 

(COM(2021) 574 final, 15.9.2021.), ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 
2030. gadam (par kuru tika panākta politiska vienošanās pēc revīzijas beigām un kura vēl nav 
oficiāli pieņemta): 

 1. mērķrādītājā “galvenie sabiedriskie pakalpojumi” ir definēti kā pamatpakalpojumi, ko 
publiskā sektora struktūras sniedz fiziskām personām saistībā ar galvenajiem notikumiem 
viņu dzīvē un juridiskām personām to profesionālās darbības ciklā; 

 ir parādījies jauns 3. mērķrādītāja formulējums: “100 % Savienības pilsoņu ir pieejami visā 
Savienībā atzīti drošas elektroniskās identifikācijas (eID) līdzekļi, kas ļauj lietotājiem pilnībā 
kontrolēt identifikāciju un kopīgotos personas datus.”  

Tā būtu atbilde uz ERP apsvērumu. 

32. Skatīt atbildi uz 40. punktu. 

34., 35. un 36. Regulāri notikušās E-pārvaldes rīcības plāna valdes sanāksmes nodrošināja 
platformu informācijas apmaiņai par panākto progresu saistībā ar rīcības plāna izpildi un aktuālo 
informāciju par pašreizējo situāciju.  

Komisija uzraudzīja Komisijas darbību iznākumu. Komisija neveica rīcības plāna iznākumu vai 
ietekmes vispusīgu uzraudzību, jo bija skaidrs, ka dažkārt šie rezultāti un ietekme tiks sasniegti 
ārpus šajā rīcības plānā noteiktā grafika. 

Turklāt, kā ERP norādījusi 72., 73. un 75. punktā, Komisija bija informēta par panākto progresu, jo 
notika regulāra saziņa ar dalībvalstīm īpašās ekspertu grupās, kas izveidotas sadarbībai un 
informācijas apmaiņai (piem., Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) ekspertu 
grupā un EISI komitejā, ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) koordinācijas grupā, sadarbspējas 
ekspertu grupā). 

5. izcēlums. Īpaša uzraudzības kārtība Eiropas sadarbspējas satvaram 

Valsts sadarbspējas satvara novērošanas centrs (NIFO) turpinās darboties laikposmā no 2021. līdz 

2027. gadam kā viens no galvenajiem programmas “Digitālā Eiropa” darbības rādītājiem un kā 

galvenais instruments sadarbspējas novērtēšanai Eiropā. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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40., 41. un 42. Kā jau tika minēts, e-pārvaldes etalons ir mērīšanas instruments, kuru 

izmanto reizi gadā, lai novērtētu e-pārvaldes pieejamību un raksturojumus Eiropā. Tas ļauj analizēt 
pašreizējo stāvokli digitālo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā Eiropā un palīdz identificēt 
vajadzību pēc turpmākas rīcības ES līmenī. Novērtētie rādītāji ir saistīti ar politikas prioritātēm, kas 
izklāstītas dalībvalstu rīcības plānos un parakstītajos paziņojumos, un izriet no tām. Komisija 
uzskata, ka e-pārvaldes etalons ir piemērots sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līmeņa 
novērtēšanai dalībvalstīs. Lai gan e-pārvaldes etalona projekts nav īpaši izstrādāts rīcības plāna 
uzraudzībai, Komisija uzskata, ka tas ir šim plānam piemērots, jo novērtē tā principus ar tā rādītāju 
palīdzību. 

43. Komisija seko tendencēm un vajadzībām, kas rodas saistībā ar digitālo sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu. Tā rezultātā, lai saglabātu attīstības tempu, metodoloģiju ir paredzēts 
atjaunināt ik pēc 3–4 gadiem. Tādējādi Komisija var nodrošināt salīdzinājumus par iepriekšējo divu 
gadu periodiem (datus vāc reizi divos gados, tāpēc pilns pārskats par visiem pakalpojumiem, kas 
sniegti saistībā ar visiem dzīves notikumiem, parādās katru otro gadu). 

2021. gada ziņojumā un pēc tam, kad metodoloģija tika pēdējo reizi atjaunināta, divu gadu rādītāji 
tika apvienoti, izmantojot dažādas metodes. Metodes dokuments tika atjaunināts, un šī 
apvienošana tika skaidrota ziņojumā. Korekcijas nebija iespējamas, ņemot vērā to, ka bija pievienoti 
jauni pakalpojumi, daži pakalpojumi bija izslēgti, turklāt vairāki jautājumi par dažādu pakalpojumu 
novērtēšanu arī bija atjaunināti/izslēgti/pievienoti. 

46. Komisija uzsver, ka Valsts sadarbspējas satvara novērošanas centrs (NIFO) turpinās darboties 

laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam kā galvenais instruments sadarbspējas novērtēšanai Eiropā 
un arī kā viens no programmas “Digitālā Eiropa” galvenajiem snieguma rādītājiem. 

48. Komisija uzsver, ka viens no sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijas mērķrādītājiem ir 

nodrošināt galveno sabiedrisko pakalpojumu 100 % pieejamību tiešsaistē. 

Šis mērķrādītājs ir sadalīts divos Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 
apakšmērķrādītājos: 

 digitālie sabiedriskie pakalpojumi iedzīvotājiem, 

 digitālie sabiedriskie pakalpojumi uzņēmumiem. 

Abi rādītāji izriet no īpašiem aprēķiniem (valsts un pārrobežu pakalpojumu pieejamība tiešsaistē 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem) saskaņā ar e-pārvaldes etalonu satvaru. Galvenie snieguma rādītāji 
(KPI) ir pieejami tiešsaistē: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

7. izcēlums. Maksājumu apstrādes rīka novēlota ieviešana attiecībā uz 9. un 
10. darbību 

Tā kā visa obligātā informācija, ko dalībvalstis publicējušas, izmantojot Maksātnespējas reģistru 

savstarpējās savienojamības sistēmu (IRI), ir pieejama bez maksas un dalībvalstis var iekasēt 

maksu tikai par informāciju vai dokumentiem, kurus tās iekļauj izvēles kārtībā un papildus 

savstarpējās savienojamības sistēmā esošajam obligātās informācijas kopumam (turklāt neviena 

dalībvalsts līdz šim nav izteikusi nodomu to darīt), Komisija uzskata, ka maksājumu sistēmas 

neesamība IRI nerada pārāk lielu ietekmi. 

56. eIDAS mezgli netiks automātiski aizstāti ar maku, un, visticamāk, tos turpinās izmantot, lai 

atvieglotu valsts identifikācijas līdzekļu izmantošanu pāri robežām. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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77. Komisija, cik vien tas bija iespējams, koordinēja veicināšanas pasākumus, ņemot vērā 

atšķirīgos finansēšanas režīmus, attiecīgo darbību dažādību, kā arī to atšķirīgo norises laiku un 
organizatoriskās īpatnības. Tas attiecās arī uz kopīgiem repozitorijiem (Joinup), kampaņām (Digital 
Innovation Challenge) un pasākumiem (DigitALL konference, kopīgi semināri Eiropas Reģionu un 
pilsētu nedēļā (EWRC)). Tā kā e-pārvaldes rīcības plānam nebija atsevišķa budžeta, visi 
veicināšanas pasākumi bija saistīti ar konkrētām darbībām vai finansēšanas programmām. 

85. Komisija centās gūt priekšstatu par dalībvalstu pasākumiem Eiropas vai valstu e-pārvaldes 

risinājumu veicināšanai, ciktāl tā guva informāciju par: 

 veicināšanas darbībām, kas saistītas ar EISI digitālo pakalpojumu infrastruktūru ieviešanu, 
no obligāti nosūtāmajiem ziņojumiem, par ko panākta vienošanās dotāciju nolīgumos;  

 veicināšanas pasākumu paraugpraksi, pamatojoties uz pieredzes un paraugprakses 
apmaiņu E-pārvaldes rīcības plāna valdē. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI (86.–98. punkts) 

Komisijas atbildes 

86. Komisija vēlas uzsvērt, ka e-pārvaldes rīcības plānā liktais uzsvars uz Komisijas ietvaros 

veiktajām darbībām ierobežoja tā ietekmi uz efektīvu e-pārvaldes risinājumu ieviešanu un 
īstenošanu dalībvalstīs.  

Nesen Komisija ir ieviesusi jaunus politikas instrumentus ar lielāku politisko ietekmi (Digitālās 
desmitgades ceļš, Digitālais kompass 2030. gadam) un ievērojami palielinājusi finansējumu. 
Komisija uzskata, ka šādā veidā būtu jāspēj ilgtermiņā sasniegt rīcības plānā noteiktos mērķus. Šie 
instrumenti tiek piedāvāti arī tāpēc, lai tiktu nodrošināti stingri pasākumi mērķrādītāju noteikšanai 
un to monitoringam dalībvalstīs. 

88. Politiski saskaņotās Digitālās desmitgades politikas programmas 5. panta 1. punkts (juristu 

lingvistu redakcijas projektā) ir šāds: 

“Komisija uzrauga Savienības virzību uz 3. pantā izklāstītajiem vispārējiem mērķiem un 4. pantā 
izklāstītajiem digitālajiem mērķrādītājiem. Šim nolūkam Komisija pamatojas uz DESI un ar 
īstenošanas aktu nosaka KPI katram digitālajam mērķrādītājam. Šo īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

Risku, ka dalībvalstis mērķrādītājus interpretē atšķirīgi, Komisija cer mazināt, definējot skaidrus KPI 
īstenošanas tiesību aktos.  

89. Jaunie rādītāji papildinās jau esošos KPI, kas tiek atspoguļoti e-pārvaldes etalonā un Digitālās 

ekonomikas un sabiedrības indeksā, ļaujot stingri uzraudzīt “Digitālās desmitgades ceļa” 
mērķrādītājus un nodrošinot kontekstu, kas nepieciešams norišu izprašanai. 

93. Komisija ir pārliecināta, ka eIDAS regulas grozījumu rezultātā visiem cilvēkiem Eiropā tiks 

nodrošināti droši, uzticami un plaši atzīti digitālās identifikācijas līdzekļi, kurus var izmantot visā 
Savienībā. 
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1. ieteikums. Stiprināt īstenošanas satvaru, lai mudinātu 

dalībvalstis pabeigt e-pārvaldes pakalpojumu ieviešanu 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Šā ieteikuma īstenošanai jau ir izveidots stabils pamats. 

Politiskā vienošanās par DDPP tika panākta 2022. gada jūlijā; dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts 
ceļveži un jāstrādā, lai sasniegtu mērķrādītājus, ņemot vērā trajektorijas; gada ziņojumos tiks 
izvērtēts panāktais progress, un trūkumu novēršanai būs paredzēti īpaši ieteikumi. Turklāt ir 
izveidota jauna dalībvalstu ekspertu grupa, lai sadarbībā starp Komisiju un dalībvalstīm no jauna 
definētu un īstenotu e-pārvaldes etalonu un uzraudzītu virzību uz DDPP mērķrādītāja sasniegšanu 
sabiedrisko pakalpojumu jomā.  

Komisija sagaida, ka dalībvalstis stingri koordinēs savus centienus, pilnībā izmantojot DDPP 
nodrošinātos mehānismus. 

95. Tika izmantota sinerģija starp veicināšanas darbībām dažādos finansēšanas režīmos (piem., 

programmā ISA2), citstarp izmantojot kopīgus repozitorijus (Joinup), kampaņas (Digital Innovation 
Challenge) un pasākumus (DigitALL konference, kopīgi semināri EWRC). Koordināciju ierobežoja 
minēto darbību atšķirīgie norises laiki un organizatoriskās īpatnības, kā arī tas, ka e-pārvaldes 
rīcības plānam nebija atsevišķa budžeta. 

97. Darbs ar uzņēmumiem un MVU tiks atjaunots saistībā ar jauno eID un uzticamības 

ekosistēmu, kas ir jāizveido saskaņā ar priekšlikumu par Eiropas digitālās identitātes satvaru.  

 

2. ieteikums. Izstrādāt visaptverošu stratēģiju e-pārvaldes 

pakalpojumu efektīvai veicināšanai 

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Pateicoties digitālās inovācijas centriem un GovTech inkubatoram, ko finansē no programmas 
“Digitālā Eiropa” līdzekļiem, kļūs pieejami divi svarīgi instrumenti, kas būs paredzēti tam, lai 
veicinātu tehniskos risinājumus digitālajai pārvaldei visā Eiropā. Komisija izpētīs labāko veidu, kā 
izmantot šīs spējas, cenšoties palielināt informētību par esošajiem risinājumiem. 

Turklāt ir gaidāms priekšlikums par pastiprinātu ES publiskā sektora sadarbspējas politiku, kura 
mērķis ir uzlabot sadarbspējīgu digitālās pārvaldes risinājumu ieviešanu, veicinot koordinētu 
izstrādi un eksperimentālus risinājumus un palielinot vispārpieņemtu risinājumu pieejamību un 
piekļuvi tiem. 
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