
LATVIJAS ATVĒRTO DATU POLITIKAS AKTUALITĀTES





2019. GADA PSI DIREKTĪVAS GROZĪJUMI

PSI direktīvas  mērķis ir veicināt un atvieglot harmonizētu 
ES dalībvalstu publiskā sektora datu atkalizmantošanu, 
neizslēdzot personas datu aizsardzību, INSPIRE direktīvu 

un ierobežotas pieejamības datu uzglabāšanas 
nosacījumus. 

Eiropas Komisija šobrīd ir izdalījusi sešas jomas, no kurām tiks 
izvēlētas konkrētas Augstvērtīgās datu kopas:
1. Ģeotelpiskie dati;
2. Vides un dabas novērojumu dati;
3. Meteoroloģiskie dati;
4. Oficiālie statistikas dati;
5. Uzņēmu un to patiesā labuma guvēju dati;
6. Mobilitātes dati



LATVIJAS ATVĒRTO DATU STRATĒĢIJA

Stratēģijas virsmērķis ir uz datos balstītas sabiedrības un 
valsts attīstība, ļaujot privātajam sektoram, konkurējot 
savstarpēji un ar valsti, veidot ērtākus publiskos pakalpojumus. 

Stratēģijas mērķi ir definēt sistemātisku pieeju vienotas un 
koordinētas politikas un saistītā regulējuma izstrādē, 
metodiskajā vadībā un īstenošanā, veicinot datu pieejamības 
nodrošināšanu atbilstoši “atvērts pēc noklusējuma” principam, 
sekmējot datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju attīstību un to 
komercializāciju.



LATVIJAS ATVĒRTO DATU STRATĒĢIJAS UZDEVUMI

1. Izstrādāt vadlīnijas un instrukciju iestāžu darbiniekiem;

2. Veikt informācijas un datu klasifikāciju un to reģistrēšanu,

3. Izstrādāt katras institūcijas datu publicēšanas grafiku 

4. Sekmēt inovāciju attīstību un to komercializāciju;

5. Noteikt par atvērtajiem datiem atbildīgo iestādi;

6. Nodrošināt metodisko atbalstu;

7. Veikt izglītojošus un informējošus pasākumus



ATVĒRTĀS PĀRVALDĪBAS PARTNERĪBA

Latvija ir viena no 79 atvērtās pārvaldības partnerības dalībvalstīm

Partnerības mērķis ir veicināt atvērtās pārvaldības vērtības: 
atklātība, atbildība, sabiedrības līdzdalība

Latvijas ceturtais Nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns
2020-2021

Izvērtēsim plašākas datu atvērtēšanas iespējas šādās jomās:
nodokļu nomaksa, amatpersonu deklarācijas, partiju finanses
budžeta maksājumi un izpilde, tiesu darbs, 
sūdzības par iepirkumiem,
dati, kas ļauj uzlabot veselības nozares pārvaldību



LATVIJA EIROPAS ATVĒRTO DATU KARTĒ



LATVIJA OECD ATVĒRTO DATU KARTĒ



DATU IZMANTOŠANAS PIEMĒRI





Blīvi apdzīvotās teritorijas



Rindas bērnudārzos

Atvērto datu hakatons 2018



Reģistrētie uzņēmumi 



Dzīvesvietas izvēle

Atvērto datu hakatons 2018
Pašvaldību datu hakatons 2019





Pieteikšanās pie ārsta

Pašvaldību datu hakatons 2019



«Aizdomīgi» iepirkumi

Pretkorupcijas datu hakatons 2019



Pastāsti mums savu atvērto datu stāstu!

dati@varam.gov.lv 

 @datagovlv
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