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Saturs
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• Atvērtie dati un atvērtās tehnoloģijas – iespēja izaugsmei

• Atvērtie dati un kiberdrošības izaicinājumi

• No atvētiem datiem līdz progresīviem zinātniskiem sasniegumiem

• Atvērtie dati un tehnoloģijas pētniecībai (ViA piemērs)

• Būtiski ir (secinājumi):



Atvērtie dati un atvērtās 
tehnoloģijas – iespēja 
izaugsmei

www.va.lv

Jauni pakalpojumi iedzīvotājiem

Jaunas biznesa iespējas

Jauni pētniecības virzieni produktu un 
pakalpojumu radīšanā

Jaunas tehnoloģijas

Jauni izaicinājumi



Atvērtie dati un 
kiberdrošības izaicinājumi

www.va.lv

Atvērtie dati prasa atbildību no to 

publicētāju, kā arī izmantotāju un 

sabiedrības puses

Datu publiskošana tiek nodrošināta 

atbisltoši likumdošanai un labās 

prakses vadlīnijām

Datu interpretācija (t.sk. izmantojot 

mākslīgā intelekta tehnoloģijas)

Verify whether Open Source software 

will provide secure environment 

according to government regulations 

and industry standards.

 



No atvērtiem datiem līdz 
progresīviem zinātniskiem 
sasniegumiem

www.va.lv

Chen G. Office Space Timeline: Past, Present, and Future [INFOGRAPHIC]
15.01.2020.
https://hubblehq.comx

New Data for SDG 9.5 on Research and Development
21.06.2019.
https://en.unesco.org



Atvērtie dati un tehnoloģijas 
pētniecībai (ViA piemērs)

www.va.lv

Metodoloģijas 
un rīki 
problēmsfēra 
analīzei 

Imitāciju 
modelēšanas 
vides

GIS 
risinājumi

Attēlu 
atpazīšanas 
tehnoloģijas



Atvērtie dati un tehnoloģijas 
lauksaimniecībā (datu drošības 
kontekstā)

www.va.lv

• Atvērto datu un tehnoloģiju izmantošanas 
izaicinājumi viedās lauksaimniecības 
attīstībai:
• Atvērto datu pieejamība un līdzdale 

(lauksaimniecības jomā)

• Meteoroloģisko datu integrēšana

• Laika apstākļu prognoze (klimata pārmaiņu 
tendences)

• Atvērto tehnoloģiju izmantošana viedo 
risinājumu izstrādē

• Vēsturisko datu pieejamība (atvērto datu 
politika)



Būtiski ir (secinājumi):

www.va.lv

• Atvērtu, bet uzticamu tehnoloģiju lietojums

• Sensitīvo datu aizsardzības principu ievērošana programmatūras 

arhitektūras plānošanā

• Privāto datu aizsardzība publisko tīklu izmantošanā (publiski pieejama 

zināšanu krātuve atbilstoši dažādām mērķa grupām)

• Sabiedrības drošība sākas ar personīgo drošību un “drošības higiēnas” 

ievērošanu (izglītojošās kampaņas “drošības higiēnas ievērošanai”)

• Daudzpusīgs datu un tehnoloģiju piedāvājums – attīstības iespējas zinātnē

• Atbildības un apzinātības princips: kādēļ mēs to darām; kurš no tā būs 

ieguvējs un ko tas dos sabiedrībai.

Avots:
https://www.eupoliticalreport.eu/european-
cyber-security-month/



Dr.sc.ing. Ginta Majore
ginta.majore@va.lv



Drīzumā

www.va.lv

FOSS4G 
(Free and Open Source for Geospatial) Europe

Sīkāka informācija:
https://2020.europe.foss4g.org
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