
 
 

ESPON starptautiskā informatīvā kampaņa organizē vienu apmācību pasākumu, kas ir mērķēts uz 

vietējās politikas veidotājiem un datu žurnālistiem, un mēs vēlētos uzaicināt Jūs piedalīties, kā arī dalīties 

ar šo informāciju ar citiem, kam tā varētu būt interesanta.  

 

Apmācības par ESPON datubāzes portālu - Atvērtie teritoriālie dati 

 REĢISTRĒJATIES TAGAD šeit: https://www.espon.eu/training-open-data-riga  

5.jūnijs 2019 (10:00 līdz 15:00) 

 Maksimālais dalībnieku skaits ir 30 

 

ESPON ir izveidojis atvērto datu portālu, kas ļauj lietotājiem novērot un analizēt sociālās, ekonomiskās 

un vides izmaiņas vietējā, reģionālajā, valsts un Eiropas līmenī. 

 

ESPON datubāzes portāls: 
 ESPON datubāzes portāls izrāda visu oriģinālo ESPON datu potenciālu (kas nav atrodami nekur 

citur), ieskaitot patstāvīgi atjaunināmus bāzes indikatoru komplektus ar pilnīgām dinamiskām 

rindām par tādām tēmām kā demogrāfija, ekonomika, vide, u.c., kas sedz visu ESPON teritoriju 

(Eiropas Savienība plus Šveice, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina). 

 ESPON datubāzē iekļautie dati nāk no tādām Eiropas institūcijām kā EUROSTAT un EEA, ko 

papildina dati no visiem ESPON projektiem. Šīs apmācības iepazīstinās Jūs ar datubāzes portāla 

funkcijām, cenšoties nodrošināt patstāvīgu portāla izmantošanu nākotnē. 

 Datubāze iekļauj vairāk nekā 700 indikatorus, kas ir sagrupēti 12 tematiskās kategorijās, lietotāja 

saskarne ir viegli pārskatāma un lietotājiem draudzīga, ļauj vizualizēt informāciju ar grafiku un 

karšu palīdzību. 

 

Šīs apmācības Jums būs ļoti noderīgas, ja: 
 Jūs vēlaties piekļūt datiem, kas Jums ļautu analizēt sociālās, ekonomiskās un vides izmaiņas 

vietējā, reģionālajā, valsts, makro-reģionālajā un Eiropas līmenī; 

 Jūs vēlaties izvērtēt teritoriālo sniegumu, atbilstoši politikas prioritātēm, darbībām un 

ieguldījumiem; 

 viena vai vairākas no šīm tēmām pašlaik ir Jūsu darba kārtībā: migrācija, klimata pārmaiņas, 

jauniešu bezdarbs, iedzīvotāju skaita samazināšanās, ekonomiskie un vides kompromisi, tiešie 

ārvalstu ieguldījumi, mazie un vidējie uzņēmumi, zema oglekļa dioksīda emisiju un aprites 

ekonomika, nabadzība un maznodrošinātība, veselības aprūpe un sabiedriskie pakalpojumi, 

multimodālais transports un pieejamība; 

https://www.espon.eu/transnational
https://www.espon.eu/training-open-data-riga


 Jūs esat ieinteresēts jaunu iemaņu apguvē teritoriālo datu analīzē, datu interpretācijā un 

prezentācijā un pirmā ieskata iegūšanā tīmekļa datu pakalpojumos un ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas (GIS) programmatūrā. 

 

Zināšanai: 
 Dalība ir bez maksas, bet ir nepieciešama reģistrācija 

 Apmācības notiks angļu valodā 

 

 


