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Informācijas aprite valsts pārvaldē

 valsts pārvaldē dominē decentralizēta informācijas aprite

Šobrīd Valsts informācijas sistēmu reģistrā ir reģistrētas 176 valsts IS
un 82 IS pārziņi. 113 IS apmainās ar datiem vismaz ar vienu citu IS.
Tikai 11 pārziņu 18 IS izmanto Valsts informācijas sistēmu savietotāju
informācijas apritei. Pārējās IS nodrošina datu apriti pa tiešo

 nepieciešamība slēgt daudz līgumus par informācijas aprites
nodrošināšanu

Valsts kontrole savā 2017. gada 9. jūnija revīzijas ziņojumā “Vai valsts
pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju” secināja, ka izlasē
ietvertajās astoņās iestādēs bija noslēgti 1464 līgumi par informācijas
aprites nodrošināšanu

Identificētās problēmas
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Informācijas aprite valsts pārvaldē

 neefektīvs tehnisko un finanšu resursu izlietojums

• Izveidojot jaunu IS, ir jāveido savienojumi ar visām IS, ar kurām
nepieciešama informācijas aprite

• Ja notiek izmaiņas devējsistēmā, tad bieži ir nepieciešamas izmaiņas
arī visās saņēmējsistēmās. Ja kāda devējsistēma pāriet uz citu datu
formātu un informācijas apmaiņas protokolu, tad jāveic pielāgojumi
visās saņēmējsistēmās

 palielināts administratīvais slogs valsts pārvaldes iestādēm slēdzot
un administrējot līgumus par informācijas aprites nodrošināšanu

Identificēto problēmu sekas
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Informācijas aprite valsts pārvaldē

Valsts pārvaldē esošo datu apriti nodrošināt centralizēti

primāri izmantojot Valsts reģionālās aģentūras pārziņā

esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju

Risinājums
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Piedāvātā centralizētā datu aprites 

risinājuma arhitektūra
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Informācijas aprite valsts pārvaldē

 2019. gada 2. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja VARAM
sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par informācijas aprites
un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē”

 Lai attīstītu Valsts informācijas sistēmu savietotāju ERAF
projekta “Vienotā datu telpa” ietvaros tiek izstrādāta Datu
izplatīšanas platforma (DIP)

Veiktās aktivitātes centralizētā datu aprites risinājuma ieviešanai 
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Informācijas aprite valsts pārvaldē

 pakāpeniska pāreja uz centralizētu valsts pārvaldē esošo datu aprites
nodrošināšanu izmantojot Valts informācijas sistēmu savietotāju

• Pakāpeniska pāreja vairākos posmos. IS izveides vai būtiskas pārveides
procesā jāizmanto VISS. Valsts tiešās pārvaldes iestādēm jānodrošina to
sistēmu pielāgošana datu apmaiņai izmantojot VISS līdz 2022. gadam
(VZD līdz 2025. gadam).

• Ja notiek izmaiņas devējsistēmā, nav nepieciešams veikt izmaiņas visās
saņēmējsistēmās – izmaiņas tiek veiktas centralizēti tikai VISS.

 administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldes iestādēs

• Līgums par datu apriti potenciāli nepieciešams tikai par datu apjomu
(praksē to var noregulēt arī ar MK noteikumiem). Vienošanos par
tehnisko nodrošināšanu nosaka Valsts informācijas sistēmu savietotāja
noteikumi.

Informatīvais ziņojums “Par informācijas aprites un piekļuves 
risinājumiem valsts pārvaldē”
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Informācijas aprite valsts pārvaldē

 Finanšu ministrija sadarbībā ar VARAM līdz 2019. gada 1. jūlijam
izstrādās plānu centralizētās informācijas aprites pilotprojektam
starp valsts pārvaldi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 41. pantā minētajiem
komersantiem izmantojot VISS.

Informatīvais ziņojums “Par informācijas aprites un piekļuves 
risinājumiem valsts pārvaldē”
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Latvijas iedzīvotāji – uz datiem balstīta sabiedrība

Proaktīva valsts saziņa
un pakalpojumu 
sniegšana
iedzīvotājiem, iesaiste
lēmumu pieņemšanas 
procesos (data based 
decision making)

DATU VIRZĪTAS 
SABIEDRĪBAS 
IESAISTE

Inovatīvu produktu 
un pakalpojumu 
radīšana 

Modernāko
tehnoloģiju
integrācija Latvijai 
svarīgās nozarēs

DATU VIRZĪTAS 
INOVĀCIJAS

Datu atvēršana un 
pieejamība t.sk. jaunu 
biznesa modeļu 
radīšanai

DATU 
demokratizācija
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Valsts pārvaldes rīcībā esošie atvērtie dati

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija 

bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, 

kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt 

ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām

Kas ir atvērtie dati?
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Atvērto datu popularizēšana

VARAM informatīvie semināri visām ministrijām, 
valsts pārvaldes darbinieku izglītošana par 
atvērtajiem datiem un to sniegtajām iespējām 
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Valsts pārvaldes rīcībā esošie atvērtie dati

Līdz šim paveiktais

MK noteikumi: Kārtībā, kādā iestādes ievieto informāciju internetā
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Valsts pārvaldes rīcībā esošie atvērtie dati

Turpmākā rīcība datu atvēršanā

Publiskā sektora informācijas direktīvas 
grozījumi

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

Latvijas valsts uzņēmumu rīcībā esošo 
datu kopu publicēšana
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Valsts pārvaldes rīcībā esošie atvērtie dati

Atvērto datu stratēģija

Datu 
kvalitāte 

un 
kvantitāte

Datu 
pieejamība

Atvērts
pēc

noklusēju
ma

Savlaicīgi
un 

visaptveroš
i dati

Datu 
publicēšana

Atvērto 
datu 

ieguldījums 
inovācijās
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