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#1 Ietekmes novērtējuma vērtīgums
Ietekmes novērtējums ir papildinājums procesa/produkta aprakstam - bet ne dublikāts

saturs

• Atbilstoši Datu regulas 35.(7) pantam – vismaz 
minimālās prasības

• Ietver aktuālo situāciju un atjaunina atbilstoši projekta 
gaitai 

Fiksētais dod iespēju pilnveidoties, nefiksētais paliek 
aizmirstībā
NIDA ir projekta komandas “atmiņa” datu jomā

• Izteiksmes saprotamība – projekta komandai un jo 
īpaši nākamiem kolēģiem, DVI un vajadzības gadījumā 
arī datu subjektiem

• Fiksē un uzsver īpaši tās nianses, kas uzreiz tik viegli 
neparādās procesa/produkta aprakstā – piemēram, ja 
diskutēti vairāki risinājumi, vai par ko jau ir tiesu, 
iestāžu vai zinātnes atziņas

forma

• Brīvi pēc izvēles – word, excel, IT sistēma

Piemēri, kur smelties idejas:  DVI, CNIL, ICO…

• Komersantam individuāli pielāgots  formāts var 
paātrināt ietekmes novērtējuma aizpildīšanu un 
būt vieglāk saprotams darbiniekiem

Definētas izvēles - ērtāk izsekot  

v.

Brīvie lauki – niansētāka apraksta iespējas, 
mazāk vieta pārpratumiem
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• Ietekmes novērtējumu sāk un pabeidz komanda 
- projekta vadītājs ir neaizstājams aspekts

• Piemērota ir jebkura uzklausīšanas forma, kas 
dod ekspertiem brīvi sniegt informāciju –
intervijas, prezentācijas…

• Saruna eksperta “dzimtajā” profesijas valodā ir 
puse no uzvaras 

“.. mums failos nav tādas “dati” ailes – mums ir piegādes adrese, 
saziņas kontakttālrunis..”

• Ārējs konsultants var dot atbalstu – bet pilna 
informācija ir parasti tikai pašam 
komersantam/projekta komandai

ārēju ekspertu labāk ir uzreiz integrēt projekta komandā

#2 Komandas spēks
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• Kopējs procesu/produktu 
saraksts var atvieglot prioritāšu 
noteikšanu, jo arī IT nozarē ne 
viss ir ar augstu risku

• Vieglāk ir sākt ar zināmu procesu 
– tālredzīgāk ar nezināmu

• Ietekmes novērtējums ne visos 
gadījumos ir jāveic

“baltais saraksts” Datu regulas 35.(5)pants 
– Francija..

Normatīvo aktu anotāciju spēks un 
trauslums datu apstrādes pienākumu 
pamatotībā – Datu regulas 35.(10)pants

Asociāciju diskusiju vērtīgums nozarei 
kopīgu jautājumu risināšanā
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#3 Ietekmes novērtējums un skrējiens ar laiku
jeb mazāk ir vairāk
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#4 Regulējums ir (tikai) forma – datu saturu jāpiepilda pašiem

• Reālai dzīvei ir būtiska ietekme uz patiesā interešu 
balansa noteikšanu

Paaudžu maiņa X, Y…

Digitālā vide – attālinātā ikdiena

Vērtību dimensijas – sveiciens vārda dienā v. globalizācija

• Ietekmes novērtējuma atbalstam var labi noderēt 
pieredze “ārpus datiem” – dažādu tēmu un pētījumu
grāmatas un blogi

..tas var palīdzēt sarunā ar ekspertiem uzdot atvērtos jautājumus
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• AI koncepti - jaunas dimensijas
- Augsta riska (high-risk) AI sistēma
- Riska vadības sistēma
- Kvalitātes vadības sistēma
- Tehniskā dokumentācija
- AI atbilstības novērtējums 

Pakalpojuma sniedzējs pārbauda, vai izveidotā AI kvalitātes 
vadības sistēma atbilst AI regulējuma prasībām. 

Pakalpojuma sniedzējs pārbauda AI tehniskajā dokumentācijā 
ietverto informāciju, lai novērtētu AI sistēmas atbilstību AI 
regulējuma prasībām

Pakalpojuma sniedzējs pārbauda, vai AI sistēmas projektēšanas
un izstrādes process un tās pēcpārdošanas uzraudzība atbilst
tehniskajai dokumentācijai.

…

• Jaunais AI regulējums ir papildinājums Datu regulai 

• AI procesiem ir jāatbilst vienlaikus arī Datu regulas 
prasībām

(Art.29) ..Users of high-risk AI systems shall use the information 
provided under Article 13 to comply with their obligation to carry 
out a data protection impact assessment under Article 35 of 
Regulation (EU) 2016/679.. 

#5 Mākslīgā intelekta regulējuma izaicinājumi
jeb Artificial Intelligence Act 
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