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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija noslēdz šo Sadarbības 

memorandu un vienojas par kopīgiem mērķiem un sadarbību Latvijas digitālās 

transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā. 

Lai stiprinātu Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares 

attīstību un eksporta iespējas, šīs nozares sniegto iespēju izmantošanu Latvijas 

tautsaimniecības izaugsmei, kā arī modernās sabiedrības un ekonomikas prasībām 

atbilstošas e-pārvaldības izveidošanu un nostiprinātu Latvijas valsts un ekonomikas 

starptautisko konkurētspēju, mēs vienojamies sadarboties, lai: 

 veicinātu eksportspējīgu IKT risinājumu izveidi Latvijā un paaugstinātu Latvijas IKT 

uzņēmumu produktivitāti, kapacitāti un inovācijas; 

 veicinātu digitālās ekonomikas attīstību Latvijā un stiprinātu Latvijas 

tautsaimniecības nozaru konkurētspēju, izmantojot IKT risinājumus; 

 ar moderniem, inovatīviem pārvaldes procesiem un e-pārvaldes risinājumiem 

pilnveidotu valsts pārvaldi, uzlabotu uzņēmējdarbības un investīciju vidi, 

novēršot šķēršļus un veicinot digitālās ekonomikas attīstību; 

 attīstītu Latvijas kā datos balstītas pārvaldes un ekonomikas zīmolu, popularizējot 

Latvijā radītos risinājumus un tehnoloģijas eksporta tirgos. 

Datos balstītas sabiedrības un valsts attīstību balstīsim uz trīs pīlāriem: 

1. Datu demokratizācija (datu pieejamības un izmantošanas veicināšana); 

2. Datos balstīta sabiedrības iesaiste publiskās pārvaldības procesos; 

3. Datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju attīstība un to komercializācija. 

Kā pamatu šo mērķu sasniegšanai mēs uzsveram datu un procesu, kas veidoti 

izmantojot publiskā sektora līdzekļus, pieejamības un izmantošanas veicināšanu, kas 

kalpo kā pamats efektīvas, decentralizētas, atvērtas, iekļaujošas valsts pārvaldes 

veidošanai, kura sniedz pilna cikla digitālos pakalpojumus iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem. 

Mēs atbalstīsim principu, ka visi dati, kas netiek īpaši aizsargāti, ir atvērti pēc 

noklusējuma un pieejami uz vienādiem, nediskriminējošiem principiem. Vienlaikus ar 

informācijas sistēmu izstrādi veidojams tāds tiesiskais regulējums, kas novērš šķēršļus 

datu atkalizmantošanai un risina uzticamības un drošības jautājumus. 



Mēs uzsveram tehnoloģiju sniegtās iespējas plašākai informācijas pieejamībai, 

pārskatāmībai un sistematizācijai, palīdzot uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, 

atvērtību un atbildību, un veicinot sabiedrības uzticēšanos un iesaistīšanos lēmumu 

pieņemšanā. Uzskatām, ka jau normatīvā regulējuma izstrādes laikā jāizvērtē 

elektronisko un mobilo risinājumu sniegtās iespējas un prasības. 

Attīstīsim Latvijas IKT nozares uzņēmumu un jaunuzņēmumu konkurences 

priekšrocības datu apstrādes risinājumu veidošanā. 

Sadarbībā ar nozares uzņēmumiem un uz konkurences pamatiem veidosim 

inovatīvus, eksportspējīgus, tehnoloģiju iespējās un datu pieejamībā balstītus 

risinājumus, kas uzlabos publiskā sektora klient-orientāciju, elastību un sniegto 

pakalpojumu ērtumu, nodrošinās pierādījumos balstītas politikas veidošanu un 

veicinās atklātu saziņas procesu starp valsti un sabiedrību. 

Atbalstīsim datu apstrādē un tehnoloģijās balstītu inovatīvu risinājumu ieviešanu 

dažādās tautsaimniecības nozarēs Latvijā, lai celtu šo nozaru produktivitāti un 

starptautisko konkurētspēju, kā arī veicinātu šādu risinājumu eksportu. 

Attīstīsim Latvijas uzņēmumu tehnoloģiskās kompetences, lai Latvija kļūtu atpazīta 

kā līderis datu apstrādē balstīto risinājumu jomā. Veicināsim Latvijas zinātnieku un 

augstskolu sadarbību ar uzņēmumiem šādu risinājumu veidošanā un nepieciešamo 

speciālistu sagatavošanā. 

Parakstot šo memorandu, mēs apņemamies savas kompetences ietvaros 

sadarboties uzstādīto mērķu sasniegšanā un uzdevumu ieviešanā. Līdz 2017.gada 

1.jūlijam kopīgi izstrādāsim pasākumu plānu to sasniegšanai. 

Aicinām komersantus, publiskā sektora institūcijas un citas organizācijas, kas vēlas 

sekmēt šajā Memorandā noteikto, pievienoties šim memorandam un iesaistīties 

minēto mērķu un uzdevumu īstenošanā. 

 

  

 

__________________________________________________________________ 

Kaspars Gerhards 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Signe Bāliņa 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas 

 


