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Lielie dati 

palīdz pieņemt 

lieliskus lēmumus



VID  dati

Ārēji datu avoti >80

Datu noliktava kopš 2000.gada

Datu apjoms strukturētā
veidā – 59 TB

Datu apjoma pieaugums,
gadā ~ 30%

Datu noliktavas lietotāji:
 Iekšējie – 2276
 Ārējie - 1082



Tehnoloģijas



Datu potenciāls valsts pārvaldē
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5 Pārmaiņu atbalsts (inovāciju veicināšana)

Lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošana, 
piemērojot objektīvus faktus un aprēķinus

Personalizētas pieejas nodrošināšana, 
plānojot un sniedzot valsts pakalpojumus

Elastīgas pārvaldības atbalsts, efektivitātes 
uzlabošana un mērīšana

Caurspīdības nodrošināšana
 atbalsts dažādu formu aizpildīšanai (GID)
 datu nodošana atkalizmantošanai



Automatizācijas potenciāls iekļauj
ne tikai fiziskus uzdevumus 
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Vadīšana Eksperta

viedoklis

Sadarbība ar 
iesaistītājām 

pusēm 

Neparedzamas
fiziskās aktivitātes 

Datu 
ieguve 

Datu 
apstrāde 

Paredzamas
fiziskās aktivitātes 

Šīm darba aktivitātēm ir ievērojami augstāks 
automatizācijas potenciāls 

Avots: McKinsey

100%

Automatizācijas
potenciāls katrai 
grupai, 
īpatsvars % no darba 
laika 

Darbā izmantotais
laiks (tagad), 
īpatsvars %



Dati

1.

2.

3.

Datu apjoms strauji pieaug

Datu vienības apstrādes un 
uzglabāšanas izmaksas samazinās

Datu ātrums pieaug



Datu pievienotā vērtība

Izveide

ApriteApstrāde

Atjaunošana

Dati ≠ Informācija

Informāciju veido Dati

Ātrums ir izšķirošs



Lielie dati



Četru V princips

Apjoms – datu apjomsVolume

Daudzveidība – datu daudzveidība, 
strukturēto un nestrukturēto datu izmantošana

Variety

Mainība – datu izmaiņu ātrumsVariability

Ātrums – datu analīzes ātrumsVelocity



Datu izmantošanas evolūcija

04

01

02

03

Jaunu līdz šim nezināmu
faktu vai likumsakarību
atklāšana

Lēmumu 
pieņemšanas atbalsts

Analītisko rīku
izmantošana

Datu savākšana un 
apkopošana

Izmaksas

Pievienotā vērtība

Lielie 
dati



Lielos datus par iespējamiem padara:
organizācijas briedums 

un datu zinātnieki 



Lieli dati, atslēgas

Tehnoloģijas 
10%

Dati
20%

Datu zinātnieks
70%



Jaunu līdz šim nezināmo faktu vai 
likumsakarību atklāšanas atbalsta IKT rīki 
pārsniedz zinātnes laboratoriju robežas un 

kļūst par ikdienas darba rīkiem



VID evolūcija – IKT rīki

1996 2000 2005 2016

Datu savākšana
un apkopošana 

Analītisko rīku
izmantošana

Lēmumu 
pieņemšanas

atbalsts

Jaunu līdz šim 
nezināmu faktu

vai likumsakarību
atklāšana

2016-
2017

VID izveidota 
atsevišķa 
analītiskā 

struktūrvienība



Uzņēmumu reitinga sistēma

Informēt uzņēmēju par viņa 
saimniecisko darbību raksturojošo 
radītāju atbilstību vispārējām 
ekonomiskajām tendencēm

Pasargāt godīgus uzņēmējus no 
neapzinātas biznesa sakaru 
dibināšanas ar negodprātīgiem 
komersantiem

Motivēt uzņēmējus sekot savai 
nodokļu samaksas disciplīnai



Īstie cilvēki īstā laikā

VID evolūcija – IKT rīki



Izaicinājumi

01 02 03

Pieejamo IKT 
rīku analīzes

iespēju
apzināšana un 
pielietošana

Esošu datu 
analīzes un 
apstrādes 
potenciāla 

izmantošana 
pilnā apjomā

Datu 
zinātnieku 

kompetences 
izkopšana un 
pielietošana



Padomi

Lielie dati 
nav IKT rīks

01 02 03 04 05

Vienreizējs 
pētījums nav 
organizācijas

analītika

Lielu datu 
iedzīvināšanā

vērtīgs paņēmiens -
zināšanu pārnese

(knowledge transfer)

Lielo datu
ieviešanu 

vajag veikt 
iteratīvi, 
agile metode

Datu algoritmus
ar pievienotu

vērtību nepārtraukti
jāmaina



Nākotne



Digitālā transformācija

Digital transformation
is about people

People who are in
touch with each other,

who work together, 
who purchase and

provide services, 
who manufacture and

buy products



Paldies!


