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Datos balstītas sabiedrības trīs pīlāri
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Proaktīva valsts saziņa
un pakalpojumu 
sniegšana
iedzīvotājiem

Iedzīvotāju iesaiste
lēmumu pieņemšanas 
procesos, izmantojot 
datus (data based
decision making)

Datu 
virzītas 
sabiedrības 
iesaiste

Inovatīvu produktu un 
pakalpojumu radīšana

Modernāko tehnoloģiju
integrācija LV svarīgās 
nozarēs.

Datu 
virzītas 
inovācijas

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

Datu
demokrati-
zācija

1. PĪLĀRS 
(VARAM)

2. PĪLĀRS 
(VKanc)

3. PĪLĀRS
(EkMin)



1. PĪLĀRS:
Datu atvēršanas aktivitātes

MK noteikumi par portāla darbību



• Nodrošināt atvērto datu portāla 
lietošanas vadlīniju izstrādi

• Ieviest  atvērtu licenču 
izmantošanu, metadatu un datu 
kopu aprakstīšanas standartus

• Popularizēt atvērto datu
piedāvātās iespējas

• Pilnveidot atvērto datu portāla 
funkcionalitāti
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1. PĪLĀRS:
Portāls



1. PĪLĀRS:
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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1. PĪLĀRS:
Mākoņpakalpojumi valsts pārvaldē
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Veiktas
konsultācijas ar IKT 
nozari par 
mākoņpakalpojumu
izmantošanu

Izstrādāta
mākoņpakalpojumu
stratēģija



1. PĪLĀRS:
Normatīvais regulējums valsts un IKT 
nozares sinerģijai

Valsts pārvaldes reformu
ietvaros sekmēt iestāžu un 
uzņēmumu sadarbības
veicināšanu
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Identificēti normatīvā 
regulējuma radītie
šķēršļi.
Veicināt inovācijas un 
eksperimentus valsts 
pārvaldē



1. PĪLĀRS:
Latvijas iedzīvotāju IKT prasmju
palielināšana un datu izmantošanas
veicināšana

Īstenoti valsts pārvaldes 
augstākās vadības apmācības 
pasākumi par IKT nozares 
attīstības tendencēm;

Tiek īstenota programma
“Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”
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2. PĪLĀRS:
Tiesību aktu projektu portāls

Plānotais ieviešanas termiņš 
2021.gada 7.janvāris

Izstrādāta tehniskā
specifikācija

Noslēgti sadarbības
līgumi ar portāla 

sadarbības partneriem



2. PĪLĀRS:
Sabiedrības iesaiste valsts un pašvaldību 
iestāžu darbā

Sabiedrības
līdzdalības 

aptauja

Valsts pārvaldes 
iestādēm un 
pašvaldībām

Nevalstiskajām
organizācijām un 

iedzīvotājiem



Mazināt birokrātiskos šķēršļus, 
iesaistot sabiedrību 

Administratīvā sloga mazināšanas kampaņa 
“Piespēlē vienreiz, trāpi vienmēr!”



3.Pīlārs: Datos un tehnoloģijās balstītu 
inovāciju attīstība un to 

komercializācija

Gatis Silovs
Ekonomikas ministrijas

Nozaru politikas departamenta direktors



3.PĪLĀRS: 
Datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju 
attīstība un to komercializācija

LIAA līgums IKT FORESIGHT 
veikšanai piesaistot kvalificētus, 
augsta līmeņa ekspertus. 2018. 
gada II ceturksnī noslēgts līgums 
ar ārējo ekspertu. 

Industrija 4.0 īstenošana, starp-
sektoriālā sadarbība. 
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3. PĪLĀRS:
Datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju 
attīstība un to komercializācija

1
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Grozījumi 1.2.1.1. pasākumā "Atbalsts 
jaunu produktu un tehnoloģiju 
izstrādei kompetences centru 
ietvaros". Sagatavots viss 
nepieciešamais IV kārtas 
izsludināšanai.

Projekta “Latvijas eksporta un 
investīciju informācijas sistēma EIIS” 
īstenošana. 



3. PĪLĀRS:
Datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju 
attīstība un to komercializācija

Sniegts fokuss identificētu 
projektu attīstībā.

Uz savstarpējās sadarbības 
bāzes balstītas starpnozaru 
tehnoloģiju inovācijas 
rosināšana, t.sk. kopēji Eiropas 
fondu P&I projektu pieteikumi 
HORIZON 2020. 
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3. PĪLĀRS:
Datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju 
attīstība un to komercializācija

Projekta “Latvijas eksporta un 
investīciju informācijas sistēma 
EIIS” īstenošana. 
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