
Strukturētu datu nozīme
Kā padarīt datus kvalitatīvākus? 
Ko nozīmē mainīt datu struktūru? 
Vai skopais maksā 2 reiz? 

Ieva Bikava (biznesa analītiķe)
30.01.2020



Latvija pasaules kartē!
 



«ZZ Dats» atvērto datu pasaulē!
 



 
 



 
 



Pašvaldību atvērtie dati – Kāpēc? 
1. Informācijas atklātības likums; 

2. E-pārvaldes politikas principi; 

3. Publiskās pārvaldes procesu caurskatāmība; 

4. Jaunu biznesa modeļu radīšana;

5. Sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveide; 

6. Datos balstītu lēmumu pieņemšana.



Publicējamā datu kopa – Jēgpilni! 



Publicējamā datu kopa – Vērtība? 
Vērtība: 

• Sniedz iespējas iedzīvotājam? 

• Sniedz iespējas biznesam?

• Veicina uzticēšanos pašvaldībai? 

Riski: 

• Personu datu aizsardzība! 

• Nevēlamu/ neglaimojošu/ riskantu secinājumu izdarīšana!



Publicējamā datu kopa: 1.piemērs 
Vērtība: 
1.Ieguvums iedzīvotājam? 
2.Ieguvums biznesam? 
3.Uzticēšanās pašvaldībai? 

Riski: 
4.Personu datu aizsardzība? 
5.Nevēlami secinājumi? 

Zema

Zemi



Publicējamā datu kopa: 2.piemērs 
Vērtība: 
1.Ieguvums iedzīvotājam? 
2.Ieguvums biznesam? 
3.Uzticēšanās pašvaldībai? 

Riski: 
4.Personu datu aizsardzība? 
5.Nevēlami secinājumi? 

Augsta

Augsti



Kā novērst augstos riskus? 
1. Datu kvalitāte

2. Izpratne par procesu

3. Informācija par kontekstu

STRUKTŪRA – 

STRUKTURĒTU DATU NOZĪME



Datu kvalitāte

1. Pilnīgums

2. Unikalitāte

3. Konsekvence

4. Derīgums

5. Precizitāte

6. Savlaicīgums



OData – mašīnvalodā lasāmi dati! 
1. Noteikts datu formāta kodējums (XML, JSON)! 

2. Metadati – datu kopu apraksts = struktūra!



OData – mašīnvalodā lasāmi dati! 
3.  Ielasītie dati no ODdata kopas



OData – mašīnvalodā lasāmi dati! 
 

Vai tagad 
viss ir saprotams? 



Ko mēs varētu uzlabot?  
 

Pašvaldības nosaukumu



Struktūras izmaiņas un to ietekme
MUMS pašiem: 

1. Izmaiņas datu atlasē; 

2. Izmaiņas datu struktūrā; 

3. Izmaiņas datu aprakstā (teksts + metadati); 

4. Jaunas versijas publicēšana visos portālos.  



Struktūras izmaiņas un to ietekme
Datu izmantotājiem: 

1. Identificēt, ka «ir salūzis»; 

2. Atklāt problēmas cēloni; 

3. Veikt izmaiņas datu struktūrās un pielāgojumos; 



Neizbēgamās izmaiņas! 

Teritoriāli administratīvā reforma! 

• Kā risināt datu problēmu ar pašvaldību apvienošanu?  

• Ko darīt ar pašvaldību identifikatoriem? 

• Ko darīt ar datiem, kas bija pirms reformas?

• Cik laicīgi informēt par izmaiņām? 

• Kā uzzināt, kurus jābrīdina? 

• Kā novērtēt ietekmi?  



Ko ņemt vērā? 

1. Kā vējš skrien, kā miets atduras!

2. Skopais maksā vairāk! 

3. Septiņreiz nomēri un vienreiz griez! 

4. Ja strādā, tad negrābsties! 

5. Nedarīt neko – arī tā ir viena no alternatīvām!

6. Pēc kara visi zina kā vajadzēja! 



Laiks Jūsu 
jautājumiem, 

replikām un 
   komentāriem! 
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