
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 12.novembrī                                                Nr.212 

 

Par dalību projektā “2019 CEF Telecom Call - Public Open Data” 

 

Ādažu novada dome izskatīja SIA “ZZ Dats”, sadarbībā ar SIA “Tilde”, 2019.gada 7.novembra 

vēstuli “Par sadarbību Eiropas komisijas rīkotajā projektā” ar aicinājumu domei piedalīties “2019 

CEF Telecom Call - Public Open Data” projektā (projekta Nr. CEF-TC-2019-2 (turpmāk – 

Projekts)), lai veicinātu publiskās pārvaldes iestāžu datu atvēršanu, pieejamību un 

atkalizmantošanu, tuvinot publisko pārvaldi iedzīvotājiem.  

Projekta mērķis ir radīt tehnoloģisku risinājumu, kas ļautu valsts pārvažu turējumā esošus datus 

pārveidot uz OData formātu (atvērtie dati).  Plānotais risinājums tiks veidots kā viegli pieejams 

mākoņpakalpojums, ļaujot augšupielādēt datus to oriģinālformātā un pārveidot OData formātā. 

Datus risinājumā būs iespējams augšupielādēt no dažādiem datu avotiem, viegli publicēt Atvērto 

datu portālā (https://data.gov.lv/lv) un nodrošināt pieeju šiem datiem jebkuram Eiropas 

Savienības iedzīvotājam, uzņēmējam un risinājumu izstrādātājam caur Eiropas atvērto datu 

portālu. Būtiski, ka platforma dos iespēju ne tikai veidot automātiski OData publicēšanas 

servisus, bet tajā būs iespēja definēt lietotāju piekļuves un lomas, kas attiecīgai publiskās 

pārvaldes iestādei nodrošinās datu publicēšanas vai nepublicēšanas iespējas, atkarībā no 

konkrētās iestādes lēmumiem par datu apstrādi un to turpmāku izmantošanu.  

Papildus tiks izveidots virtuālā asistenta risinājums, kas ļaus izmantot noteiktas datu kopas un 

iegūt klientiem informāciju par noteiktām tēmām. Dati virtuālā asistenta atbilžu ģenerēšanai tiks 

ņemti no platformā esošajām datu kopām. Šāds risinājums nodrošinās, ka virtuālajam asistentam 

ir pieejama jaunākā informācija. Projekta laikā tiks izvērtēts, kādi būtu atbilstošākie scenāriji un 

tēmas, par kurām virtuālais asistents varētu sniegt informāciju. Šo tēmu definēšanā būtiska loma 

būs pašvaldībām, kuras tiks iesaistītas Projektā un pilotprojektēs risinājuma pielāgošanu un 

izmantošanu.  

Projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši, sākot no 2020.gada 1.jūlija. 

Ādažu novada domei jānodrošina 25 % līdzfinansējums no Projekta vadītāja atalgojuma 

pašvaldībā, t.i., 2020.gadā 2338 euro (t.sk. VSAOIE 24.09 %, jeb 454 euro) un 2021.gadā 4676 

euro (t.sk. VSAOIE 24.09 %, jeb 908 euro). 

Projekta ieguvumi ir ne tikai saziņas veicināšana un informācijas atvērtība un pieejamība, bet 

izmantotās mūsdienu tehnoloģijas, kas ļaus mazināt administratīvo slogu, tai skaitā atvieglojot arī 

pašvaldības darbu, kad informācijas sniegšanā varēs izmantot datus un informāciju, tai skaitā uz 

analītiku balstītus, kas palīdzēs uz sabiedrības interesēm vērstu lēmumu pieņemšanā un 

pašvaldības tieši deleģēto funkciju realizācijā. 

Piedaloties Projektā dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam šādu 

vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

https://data.gov.lv/lv


 

 VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana; 

 VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem; 

 VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 10.pantu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa 

prioritātēm VTP7, VTP8 un VTP13, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt domes, kā sadarbības partnera, dalību Projektā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt domes līdzfinansējumu projekta vadītāja 

atlīdzībai 2020.gadā 2338 euro apmērā un 2021.gadā 4676 euro apmērā no Attīstības un 

investīciju daļas budžeta tāmes līdzekļiem, sākot ar 2020.gada 1.jūliju. 

3. Domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam parakstīt Projekta “Application Form Part B”. 

4. Domes Attīstības un investīciju daļas vadītājai Karīnai Miķelsonei:  

4.1. līdz š.g. 13.novembrim sagatavot atbalsta vēstules projektu SIA “ZZ Dats” par domes 

dalību Projektā un plānoto domes finansējuma nodrošināšanu; 

4.2. pildīt Projekta kontaktpersonas un koordinatora pienākumus domes vārdā. 

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


