
LATVIJAS ATVĒRTO 
DATU PORTĀLS



KAS IR ATVĒRTIE DATI?

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija

bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, 

kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt

ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām
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ATVĒRTO DATU PIELIETOJUMS
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Informācijas atklātība

Žurnālisti

Pētnieki

Aktīvisti

Jauni produkti un 
pakalpojumi

Uzņēmēji

(potenciālais Latvijas 
atvērto datu tirgus 

izmērs (direct 
market size):

70 000 000 € )

Efektīvāka valsts 
pārvalde

Iestādes

(potenciālais līdzekļu 
ietaupījums: 
2 000 000 €)



KAS IR ATVĒRTI DATI?
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Atvērta
licence

Strukturēti
dati

Atvērts
formāts

Vienotie resursu
identifikatori

jeb URI

Saistītie
dati

5 zvaigžņu atvērto datu klasifikācija



ATVĒRTS JEB 
MAŠĪNLASĀMS FORMĀTS

Mašīnlasāmā forma - tāda, kuru ir iespējams ērti apstrādāt ar

datoru un kurā ir iespējams piekļūt darba atsevišķiem elementiem un 

modificēt tos.

Piemēram: Izveidojot tabulu CSV vai XLS(Ecxel) formātā, tā atbilst

mašīnlasāmības nosacījumam, bet šāda pat tabula PDF formātā dotajam

nosacījumam neatbilst.

Ģeotelpiskie dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši norāda 

uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisku apgabalu, kurā atrodas 

ģeotelpiskais objekts
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ATVĒRTO DATU STRATĒĢIJA

Atvērts pēc noklusējuma;

Savlaicīgi un visaptveroši dati (reāllaika pirmdati)

Datu kvalitāte un kvantitāte;

Datu pieejamība ikvienam interesentam;

Datu publicēšana ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes darbību;

Atvērto datu ieguldījums inovācijās.
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ATVĒRTO DATU NORMATĪVAIS 
REGULĒJUMS
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ES Publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas direktīva

Datu nodošana Eiropas datu portālam

Atvērtās pārvaldības partnerība

https://youtu.be/jkKaDo-rIM4


PORTĀLA NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 611

Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā

Izdoti saskaņā ar informācijas atklātības likuma

10. panta sesto daļu.



LATVIJA EIROPAS ATVĒRTO 
DATU KARTĒ
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LATVIJA OECD ATVĒRTO DATU 
KARTĒ



GROZĪJUMI PUBLISKĀ SEKTORA 
INFORMĀCIJAS (PSI) DIREKTĪVĀ
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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. 

PSI direktīvas pārskatīšanas mērķis ir padarīt datus plašāk pieejamus

atkalizmantošanai komersantiem, ar uzsvaru tieši uz maziem un vidējiem

uzņēmumiem

Pārņemot grozījumus PSI direktīvā, tiks veikti grozījumi Latvijas nacionālajā

normatīvajā regulējumā



DATU PUBLICĒŠANAS SCENĀRIJI

augšupielādēt datus atvērto datu portālā;

automātiski saņemt datus, izmantojot programmsaskarni (API);

norādīt tiešo saiti uz datiem vai datu publicēšanas pakalpēm, kas atrodas 

ārējās tīmekļvietnēs;

automatizēti ievākt metadatus no citiem katalogiem, kuros publicēti atvērto 

datu portāla standartam atbilstoši metadati.
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Atvērto datu metadatus un datus atvērto datu portālā var 

publicēt šādos veidos:



CREATIVE COMMONS LICENCE 
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