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Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija 
apvieno organizācijas un privātpersonas – informācijas 

tehnoloģiju piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus 
ieguvumus no atvērtu tehnoloģiju izmantošanas



  

ATVĒRTO DATU HAKATONS 
24 stundu atvērto datu programmatūras izstrādes maratons



  

ATVĒRTO DATU HAKATONS
Mērķis: radīt inovatīvas tīmekļa vai mobilās lietotnes no Latvijas atvērtajiem 
datiem

Rezultāts: 11 projekti - idejas un prototipi atvērto datu lietotnēm un 
aplikācijām, https://lata.org.lv/

75 dalībnieki, 10 mentori



  

VELONOVIETŅU PLĀNOTĀJS

PROBLĒMA

Esošo velonovietņu dati no nevalstiskās organizācijas

DATI

Rīgā pieaug velosipēdistu skaits, bet velonovietņu skaits ir 
nepietiekams.

Lietotne, ar kuras palīdzību var redzēt esošās velonovietnes, 
pieteikt jaunas velonovietnes, balsot, kur velonovietnes ir vairāk 
nepieciešamas.

RISINĀJUMS



  

PIESIEN.LV  
Velonovietņu karte un iespēja ieteikt jaunas novietnes



  

DZĪVES VIETAS IZVĒLE

PROBLĒMA

Dati par izglītības iestādēm, noziegumu karte, ģeotelpiskie dati.

DATI

Nav pieejams kvalitatīvs pakalpojums, kas ļauj izvēlēties piemērotāko 
dzīves vietu. Piemēram, droša (ne krimināla) vide, izglītības iestāžu 
tuvums, mājokļa izmaksas utml.

Lietotne,  kas palīdz izvēlēties piemērotāko dzīves vietu cilvēkiem, kas vēlas 
atgriezties Latvijā no ārzemēm. Kritēriji: dārdzība, skolas u.c.

RISINĀJUMS



  

COMEBACK  piedāvā 
3 atbilstošākās dzīvesvietas izvēles 
un analizē mājokļa izmaksas, 
infrastruktūru un sociālos 
pakalpojumus tā apkārtnē. 



  

BĒRNUDĀRZA RINDAS UZRAUDZĪBA  

PROBLĒMA

Pieteikumi uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Uzaicināto un uzņemto bērnu skaits Rīgas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Adrešu punkti.  

DATI

Rīgā ir grūti izprotama bērnudārza rinda.

Lietotne, ar kuras palīdzību var izsekot pašvaldības bērnudārza rindas 
kustībai, kā arī informācija par privātajiem bērnudārziem un auklītēm.

RISINĀJUMS



  

CareQueue 
Lietotne bērnudārza rindu 

mazināšanai.
Informē par bērnudārzu vai 

auklīšu pieejamību mājvietas 
vai darba tuvumā.



  

24 dienu atvērto datu 
programmatūras 

izstrādes maratons 
Latvijas skolām

64 komandas no 1. - 12. 
klasei, 20 mentori



  

Rezultāti 10.-12. klašu grupā:

1. vieta: Lietotne, kas atgādina par medikamentu 
lietošanu un informē par to savietojamību.

2. vieta: Lietotne par visām vispārizglītojošajām 
skolām Latvijā: atrašanās vieta, eksāmenu rezultāti, 
skolēnu skaits, mācību valoda u.c. informācija.

3. vieta: Interaktīva viktorīna par Latvijas novadiem.



  

Rezultāti 1.-9. klašu grupā:

1. vieta: Reģionālo autobusu maršrutu simulators.

2. vieta: Lietotne, ar kuras palīdzību skolā var 
pārbaudīt rindas garumu, piemēram, ēdnīcā, un 
izvēlēties izdevīgāko laiku tās apmeklējumam.

3. vieta: Lietotne, kas ietver informāciju par 
atkritumu šķirošanas punktiem, dodot iespēju 
cilvēkiem pievērsties atkritumu šķirošanai. 



  

 ATVĒRTIE DATI – NEIEROBEŽOTAS 
IESPĒJAS INOVĀCIJĀM!



  

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija
http://lata.org.lv
lata@lata.org.lv
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