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DDN 2016-2019 un paveiktais
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• Amatpersonu mācības

• Mazaksslogs.lv par 

vienreizes principu

• TAP projekts (izstrādē)

• Izveidots LUMIC 

• RIS3 ekosistēmu aktivācija

• Gēnu laboratorijas izveide 

(procesā)

• Atvērtas 300+ datu kopas

• Data.gov.lv un aktīva kopiena

• Apmācīti 5000 digitālie aģenti

• Mākoņpakalpojumu stratēģija

DATU 
DEMOKRATIZĀCIJA

DATU VIRZĪTA 
SABIEDRĪBAS IESAISTE

DATU VIRZĪTAS 
INOVĀCIJAS

VARAM VK EM



DDN 2.0 aktualitāte - no nozaru plāniem 
uz ekosistēmu sadarbību
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Inovatīvais eksports – nacionāla
prioritāte

Prioritārās augstas PVN viedās 
specializācijas jomas

Augošs IKT sektors un eksports

Inovatīvas IKT kompetences un 
produkti (Mi, 5G, robotika, u.c.)

Globāli pievilcīga digitālā 
infrastruktūra

Adaptēties spējīgs regulējums

Attīstīta digitālā pārvalde

Digitālajās inovācijās balstīti 
biznesa modeļi

Integrētas attīstības ekosistēmas 
un strukturālas pārnozaru 
pārmaiņu iniciatīvas. 

Kompleksas prasmes un 
kompetences, kas apvieno nozares 
specifiku un IKT

Digitālās pamata infrastruktūras 
pieejamība komercsektoram
produktu/pakalpojumu izveidei

Operatīvs un elastīgs formāts 
kompleksai pārsektoru sadarbībai
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DDN 2.0 – stratēģiski fokusēta un 
dinamiska pārsektoru sadarbība
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DDN 2.0 mērķi un to aktualizācija

I 

Latvija - labākā vieta viedo risinājumu 
biznesa izaugsmei un attīstībai Eiropā

II 

Attīstīta Latvijas viedo tehnoloģiju izpēte, 
kapacitāte un jomas eksportspēja

III 

Labvēlīga un moderna dzīves telpa sabiedrībai un 
uzņēmējiem, pielietojot inovatīvus, mūsdienu 

tehnoloģijās balstītus risinājumus

5

Vīzija, 
stratēģiskais 

ietvars

Rīcības Plāns 
2020-22 

Rīcības Plāns 
2023-25 

Rīcības Plāns 
2026-29 



Sadarbības pieeja - izmērāmos mērķos 
balstīta, praktiska un brīvprātīga

Iniciatīvas un 
projekti

Plāns un 
koordinācija

Stratēģija un 
uzraudzība

ISAP

DDN darba grupa 
(VARAM, EM, VK, IZM, SM + NVO 

+ Nozare + akadēmija)

Tematiskā 
grupa 1

Tematiskā 
grupa 2

Tematiskā 
grupa 3
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Plāna izstrādes 
procesa 

sagatavošana      
(ar VAS, VK)

Izveidotas darba 
grupas, plāna 

izstrāde           
(~6 sesijas)

Vīzijas un darba 
plāna 1.versija

Vīzija un darba 
plāns prezentēti/ 
apstiprināti ISAP

Februāris Marts Septembris Oktobris/Novembris



Lēmuma projekts

1. Apstiprināt vīzijas un pārsektoru sadarbības 
rīcības plāna «Par sadarbību Latvijas digitālās 
transformācijas procesā un datos balstītas 
sabiedrības un valsts attīstībā (DDN 2.0)» 
sagatavošanu, atbalstot indikatīvos mērķu 
virzienus.    

2. Aktualizēt sadarbības memorandu «Par 
sadarbību Latvijas digitālās transformācijas 
procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts 
attīstībā», priekšlikums VARAM un EM 
koordinēt plāna izstrādi.

3. 2020. g. 4. ceturksnī informēt Informācijas 
sabiedrības padomi par progresu.
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PALDIES!


