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Latvijas valsts pārvaldē kopumā  
un  

atsevišķās valsts pārvaldes iestādēs  
ir  

sakrāts ievērojams datu apjoms 
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Informācijas un datu apjomi 

 

Valsts ieņēmumu dienesta datu apjoms  
SQL datu bāzēs > 23 terabaitiem, kas ir 

- ~10% no ASV kongresa bibliotēkas datu apjoma 

- liels potenciāls efektivitātes celšanai 
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Datu izmantošanas 
potenciāls valsts pārvaldē I 

1. Caurspīdības nodrošināšana 
 

- Atbalsts dažādu formu aizpildīšanai  
- Datu nodošana atkalizmantošanai 

 

2. Elastīgas pārvaldības atbalsts, efektivitātes uzlabošana 
un mērīšana 



Datu izmantošanas potenciāls 
valsts pārvaldē II 

 

3. Personalizētas pieejas nodrošināšana, plānojot un 
sniedzot valsts pakalpojumus 

 

4. Lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošana, 
piemērojot objektīvus faktus un aprēķinus 
 

5. Pārmaiņu atbalsts - inovāciju veicināšana 
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Datu potenciālā izmantošana 
VID 

 

1. Atbalsts dažādu formu aizpildīšanai EDS  
2. VID rīcībā esošu datu pieejamība datu subjektam 

3. VID radīto datu nodošana citām iestādēm 

4.  Procesu efektivitātes celšana 

5. Atbalsts lēmumu pieņemšanā 

6. Datu analīze 
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Fakti  

 

• EDS ir izveidoti 58 pārskati (datu attēlošana) nodokļu 
maksātājiem 

 

•  16 deklarāciju formās ir datu pielasīšana – aizpildīšana ar 
VID rīcībā esošajiem datiem 
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Fakti 

1. VID saņem datus no vismaz 73 Latvijas organizācijām 

 

2. VID saņem datus no visām ES valstīm 

 

3. Dažas datu apmaiņas strādā no 1998.gada 

 



Statistika 2015 

 

 

Populārāko VID web servisu statistika (pieprasījumu skaits) 
 

1. Fiziskās personas ienākumi – 1 551 401 

2. Fiziskās personas darba attiecību statusi - 220 777 

3. Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu 
(nodevu) parāda esamību vai neesamību – 94 890 
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EDS lietošanas statistika Latvijas 
nodokļu jomā 
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Gads 

EDS klientu, juridisko un fizisko personu skaits Iesniegto dokumentu skaits

Iesniegtās deklarācijas 
derīgas bez papīra oriģināla 

EDS ir obligāts lietošanai juridiskajām 
personām 

Uzsākta deklarāciju aizpildīšanas vienkāršošana 

(datu pielasīšana) 

Sāka strādāt elektroniskā algas 
nodokļa grāmatiņa 



Elektroniskā algas nodokļu 
grāmatiņa 
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• Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa ieviesta 
01.06.2014.  

• Lietošanas statistika EDS  
- 157 094 iesniedza ziņas par apgādībā esošām personām 

     -  377 471 iesniedza ziņas par galveno ienākuma gūšanas vietu 

  

• >1 500 000 skatījumi 
 

• > 400 000 personas vismaz vienu reizi lietoja šo 
risinājumu 

 

 



Paldies mūsu sadarbības partneriem!  
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• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

• Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

• Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 



Atbalsts lēmuma pieņemšanā 

 

1. VID informācijas sistēmas aprēķina vismaz 1338 
rādītājus lēmumu pieņemšanas atbalstam nodokļu 
administrēšanā  
 

2. Valsts ieņēmumu dienests kontroles pasākumu atlasē 
un plānošanā izmanto lēmuma atbalsta risinājumus 

 

3. Dažos gadījumos lēmums par kontroles pasākumu 
veikšanu pilnībā pieņem algoritms 
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Izaicinājumi 

 

1. Esošo datu analīzes un apstrādes potenciāla 
izmantošana pilnā apjomā 

 

2. Jaunu ar datu pārvaldību un analīzi saistīto 
kompetenču izkopšana 

 

3. Pieejamo IKT rīku iespēju apzināšana un pielietošana 

 



Paldies!  


