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Atvērts nozīmē to, ka jebkurš un ar jebkādu
lietošanas pamatojumu var brīvi piekļūt
vispārpieejamai informācijai, to lietot, mainīt un ar to
dalīties.
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Atvērtie dati

Brīvi pieejama bezmaksas informācija bez 
atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var 

rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi 
pieejamām lietojumprogrammām

(Informācijas atklātības likums)



Metadati

Strukturēta informācija, kas raksturo konkrētu
informācijas kopumu.

(Informācijas atklātības likums)

Atvērto datu efektīvas izmantošanas pamatā ir  
strukturizēti un standartizēti metadati.
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Atvērtie dati var būt:

• statistika 

• dati par dabas objektiem

• notikumi

• meteoroloģiska informācija

• kultūras mantojuma objektu saraksts

• pētījumi

• valsts un pašvaldības īpašumā esošie objekti 

• informācija par personām (tikai anonimizētā veidā vai 
speciālajos normatīvajos aktos pamatota publicēšana)

• sabiedrības veselības informācija

• transporta informācija

• u.c. informācija
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Meteoroloģiskā informācija (Norvēģija)
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http://om.yr.no/verdata/free-weather-data/

http://om.yr.no/verdata/free-weather-data/


Skolu ēdienkartes (Zviedrija)
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http://orebrokommun.github.io/Open-Meal-Information/

http://orebrokommun.github.io/Open-Meal-Information/
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• Uzņēmumu reģistrs
http://dati.ur.gov.lv

• Iepirkumu uzraudzības birojs 
http://open.iub.gov.lv/

• Rīgas atvērto datu katalogs
https://opendata.riga.lv/

• Reģionālās attīstītības indikatoru modelis 
http://raim.gov.lv/ (sadaļa Select Data, Brīva pieeja datiem)

• Pašvaldību datu izguves serviss portālā epakalpojumi.lv
https://www.epakalpojumi.lv/odata

• Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS 
http://ozols.daba.gov.lv/pub/ (iespēja “ĢIS datu eksports”)

• Statistikas datubāzes
http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html

(iespēja eksportēt datus dažādos formātos)

• Valsts budžets
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/2015__gada_budzets_/

• Vēlēšanu rezultāti 
http://sv2014.cvk.lv/index_rez.html (saite uz XML)

Datu atvēršanas piemēri Latvijā

http://dati.ur.gov.lv/
http://open.iub.gov.lv/
https://opendata.riga.lv/
http://raim.gov.lv/
https://www.epakalpojumi.lv/odata
http://ozols.daba.gov.lv/pub/
http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/2015__gada_budzets_/
http://sv2014.cvk.lv/index_rez.html


Re:Baltica pētījums par partiju ziedotāju 
saistību ar būvniecības uzņēmumiem

10

http://www.rebaltica.lv/lv/petijumi/buvnieki_partijas_iepirkumi/ziedojumu_un_iepirkumu_datu_bazes

Izmantoti dati no: KNAB, IUB, UR

http://www.rebaltica.lv/lv/petijumi/buvnieki_partijas_iepirkumi/ziedojumu_un_iepirkumu_datu_bazes


Ieguvumi no atvērtajiem datiem
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Informācijas 

atklātība

žurnālisti

studenti

aktīvisti

Kopiena:

Facebook «Datu skola»

Open Data Latvia vēstkopa

Jauni produkti un 

pakalpojumi

uzņēmēji

70 000 000 €
potenciālais Latvijas atvērto datu 

tirgus izmērs (direct market size)

Efektīvāka valsts 

pārvalde

iestādes

2 000 000 €
potenciālais līdzekļu ietaupījums



Datu atvēršanas pamatojums

100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas 
ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un 

izplatīt informāciju, paust savus 
uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.

(Latvijas Republikas Satversme)

10. (21) Vispārpieejamai informācijai, ko ievieto 
internetā, iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas ir 

lietderīgi, nodrošina piekļuvi atvērto datu 
veidā kopā ar informācijas metadatiem.

(Informācijas atklātības likums)

1
2



Kādus datus atvērt?
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Kādus datus atvērt?
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Datiem jābūt:

 atrodamiem – pievienoti metadati

 lietojamiem – atbilstoši (atvērtiem) standartiem

 saprotamiem – aprakstīta datu nozīme un 
struktūra

Tomēr, sākot datu atvēršanas procesu:

 Sākotnēji publicē datus iestādē lietotajā formātā, 
kas nerada papildu slogu

 Turpina darbu, lai datus varētu publicēt labākajai 
praksei atbilstošos formātos

Datu publicēšanas pamatprincipi
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Licences

Lai atvērtie dati būtu lietojami tiem ir jāpievieno (atvērta) licence  
https://theodi.org/guides/what-open-data

https://theodi.org/guides/what-open-data


Sabiedrības iesaiste

Ieguvumi:

 Caurskatāmības veicināšana, pētniecība,
personu iesaistīšanās un līdzdalība

 Datu kvalitātes uzlabošana

Kā iesaistīt sabiedrību?

• Hakatoni un tiešsaistes konkursi

• Jautājam sabiedrībai: Kādi dati interesē?

• Skolu un augstskolu potenciāla izmantošana

• Ātra reakcija uz jautājumiem un ieteikumiem

• Aktivitātes sociālajos tīklos #atvērtiedati
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Izveidot vienotu atvērto datu portālu ar 
metadatiem par visām Latvijas atvērto datu 

kopām (1.07.2017.)

Informācija par atvērtajiem datiem, standarti un 
vadlīnijas VARAM tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) 

sadaļā  E-pārvalde > Atvērtie dati

http://ieej.lv/ad
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VARAM aktivitātes

http://ieej.lv/ad


Paldies!

Toms Ceļmillers

Publisko pakalpojumu departamenta 

Projektu vadības nodaļas sistēmanalītiķis

toms.celmillers@varam.gov.lv

Valmiera, 8.12.2016.


