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Uz datiem balstīts kas?



Kā mērīt pašvaldības panākumus?



Ko dara pasaules pašvaldības?



Viedo pilsētu tēmas



ISO37120:2018 Ilgtspējīgās pašvaldības: 
pakalpojumi un dzīves kvalitāte 

• Ekonomika
• Izglītība
• Enerģētika
• Vide un klimata pārmaiņas
• Finanses
• Pārvaldība
• Veselība
• Mājoklis
• Iedzīvotāju sociālie apstākļi
• Atpūta

• Drošība

• Sadzīves atkritumi

• Sports un kultūra

• Telekomunikācijas

• Transports

• Pilsētas lauksaimniecība 
un pārtikas drošība

• Teritorijas plānošana

• Notekūdeņi

• Ūdensapgāde



ISO37120:2018 Pakalpojumi un dzīves 
kvalitāte: 111 indikatori 19 jomās











Tas nav viss
• ISO 37122:2019(en): Viedās pilsētas

80 indikatori 19 kategorijās

• ISO 37123:2019(en): Drošumspējīgas pilsētas:
68 indikatori 17 kategorijās

Kopā  259 indikatori 19 kategorijās
«aha, par vidējo algu, tūlīt..»



Balstoties uz datiem pieņem 
lēmumus par
• Teritorijas zonējumu

• Ieguldījumiem ceļos, inženiertehniskajā un 
sociālajā infrastruktūrā un uzturēšanas 
pasākumiem

• Pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu un 
nodrošinājumu dažādās teritorijās

• Publisko un zaļo teritoriju ierīkošanu

• Sociālās aizsardzības pasākumiem

• Nodarbinātības sekmēšanas pasākumiem 



Dati

Sapratne 
par 

vēsturisko 
un esošo 
situāciju

Nākotnes 
modelēšana / 
prognozēšana

Lēmumi par 
korekcijām/ 

uzlabojumiem

Situācijas 
izmaiņas



Edmontona, Kanāda



Jelgava, Latvija



Atpakaļ uz zemi – pašvaldības 
funkcijas – kā varam palīdzēt?



Kur ir jūsu vēlētāji / klienti?



Kā mainīsies iedzīvotāju skaits, 
izvietojums un vecuma struktūra?



Kur rodas un kā mainās ieņēmumi?

IIN summa IIN izmaiņas



Kāds ir teritorijas un iedzīvotāju ‘devums’?

IIN uz ha
IIN uz 
iedzīvotāju



Kur mēs ieguldām un cik daudz?



Citi jautājumi

• Kur ir/būs pieprasītas skolas?

• Kāds ir neizmantots apbūves teritoriju potenciāls 
teritorijās ar nodrošināto infrastruktūru?

• Kur atrodas un kā mainās darba vietas?

• Kāda it to pievienotā vērtība?

• Kā es izskatos uz citu pašvaldību fona?

Esošie un nākotnes attīstības resursi un vērtības



Pieredze un rīki

Jānis Rancāns
CEO, InfoStrategy



Par mums

● Dibināts 2016. gadā

● 5 darbinieki - BI profesionāļi

● 16 gadu pieredze katram

● Vismaz 30 projekti

● 90% viens no avotiem Horizon 



BI platformas

Datu analīzes rīks uzņēmumiem

Biznesa analītiķu rīku komplekts, ar ko 

ir iespējams gūt ieskatu Jūsu iestādes 

rādītājos dažu minūšu laikā. 

Pievienojiet simtiem datu avotu, 

vienkāršojiet datu sagatavošanu un 

veiciet to analīzi. Izveidojiet viegli 

uztveramus pārskatus un publicējiet 

tos tīmeklī un mobilajās ierīcēs.



















Datu pieejamība

Edžus Žeiris



Ministru kabineta sēdes protokols 
Nr.50, 23.09.2014 45.§
• Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) ar 2015.gada 1.janvāri 

nodrošināt Ventspils pilsētas domei un Rīgas domei ikmēneša 
informācijas sniegšanu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas 
faktiski ieturētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadalījumā pa 
pašvaldību teritorijā deklarēto fizisko personu ienākumiem pa konkrētām 
pašvaldībām, un informāciju par pašvaldību teritorijā reģistrēto juridisko 
personu aprēķinātajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem un 
nodarbināto skaitu pie konkrētā darba devēja, kā arī reizi ceturksnī par 
ieturētajām un budžetā iemaksātajām summām, kas attiecas uz 
konkrētās pašvaldības budžetu.

• Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2015.gada 1.aprīlim 
sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu 
par Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas par iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksājumiem sniegšanas apjomu un kārtību 
pašvaldībām, paredzot datu iegūšanas iespēju no Valsts ieņēmumu 
dienesta Web servisiem masveidā.





Vienotā pašvaldību sistēma (VPS)

VPS ir savstarpēji integrēts risinājums pašvaldību biznesa 

procesu IT atbalstam. VPS ietver vairākas pašvaldību funkciju 

atbalsta lietojumprogrammas, tādas kā:

• nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana (NINO);

• sociālās palīdzības administrēšana (SOPA);

• resursu vadība (G-VEDIS)

• budžeta vadība (BUDZIS)

• dokumentu vadība (LIETVARIS)

• personu dzīvesvietas reģistrēšana (PERS);

• personu dzimtsarakstu reģistrācija (DZIMTS);

• portāls www.epakalpojumi.lv;

• u.c.

SOPA

NINO

epak.lv

LIETVARIS BUDZIS

DZIMTS

PERS



Ārējie reģistri

• VZD KR, AR

• ZGR

• PMLP IR, CARIS

• VID

• VSAA

• CSDD

• NVA

• UGF

• UR

• LAD

• NPAIS

• JPA

• CSP

• VIIS

• VTUA

• VISS

• VK, Bankas

• Drukātavas, u.c.



VPS+

• VPS

• RVS G-VEDIS

• DVS LIETVARIS

• Datos balstītu lēmumu pieņemšana (BI)

• Tiešsaistes maksājumi

• Pakalpojumu un pašvaldības portāls

• Iedzīvotāju mobilā lietotne





G-VEDIS
• Pašapkalpošanās
• VPS automatizācija (NINO, SOPA, NOMA, KADRI, Lietvaris, 

u.c.)
• Elektroniskā dokumentu aprite un grāmatvedības 

dokumentu repozitorijs
• Integrācija ar ēdināšanas un apmeklējuma uzskaites 

moduļiem
• Pedagogu darba apmaksa
• Inventarizācijas risinājums
• Skaidras un bezskaidras naudas darījumu apstrādes 

modulis
• Integrācijas iespējas ar pašvaldības izmantoto datu analīzes 

rīku Microstrategy



Lietvaris
• Pašapkalpošanās

• VPS automatizācija (NINO, SOPA, G-VEDIS, u.c.)

• Sēžu vadība

• Dokumentu arhivācija

• Mobilā piekļuve

• Integrācijas iespējas ar pašvaldības izmantoto datu 
analīzes rīku Microstrategy



Datos balstītu lēmumu pieņemšana



Integrācija VPS



Pašvaldības īpašumi



Pašvaldības nomas objekti



Pašvaldības lēmumi









Ieguvumi
• Pašvaldības investīciju plānošana ar augstāku 

ROI (datos balstīti lēmumi) 
• Būtisks darbaspēka resursu ietaupījums tipisko 

datu analīzes uzdevumu veikšanai (Iedzīvotāju 
struktūra, skolēnu pārvadājumi, ceļu uzturēšana, 
IIN ieņēmumu struktūra un prognoze)

• Operatīvāka un objektīvāka lēmumu pieņemšana 
teritoriālās plānošanas un teritoriālās reformas 
jautājumos

• Salīdzinājums ar blakus teritorijām
• U.c.



Izmaksas



Paldies!
Mūs var atrast Google☺


