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1. Ievads 

Dokuments „Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana” ir daļa ERAF līdzfinansēta 

projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko īsteno kopā ar nozares un 

zinātniskajiem sadarbības partneriem īsteno SIA „IT kompetences centrs”  pētījuma Nr. 1.16. „Datu avotu 

analīzes un sasaistes rīks” dokumentācijas.   

Dokumentā ir aprakstīts pētījums par sadarbības partnerim Lursoft pieejamām, uzturētām datu bāzēm, 

apkopotas ekspertu aptaujas, identificēti pētījuma objekti, kā arī aprakstīta zinātniskās literatūras analīze 

par datu apstrādes metodēm.  

Dokuments tiks izmantots kā neatņemama sastāvdaļa tālākai pētniecībai, lai veidotu saiti starp datu bāzēm 

ar mērķi uzbūvētu subjektu saistību analīzes  algoritmu. 

1.1. Nolūks 

 Identificēt informācijas avotus  (datu bāzes) un datu apstrādes metodes, kas ļauj iegūt integrētu 

dažāda rakstura informāciju un veidot saiti starp datu bāzēm ar mērķi uzbūvēt subjektu saistību 

analīzes algoritmu.  

 Iegūt jaunas zināšanas par pieejamajiem informācijas avotiem un datu apstrādes metodēm.  

1.2. Pētījuma metodoloģija 

Pētījuma metodoloģijas izraudzītas ņemot vērā Lursoft rīcībā šobrīd esošo informāciju – klientu informācija, 

lietotāju veikto pieprasījumu informācija, kas izriet no pieprasījumu protokoliem, kontaktus (piemēram, 

eksperti, ar kuriem bijusi sadarbība nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldes iestāžu organizētās darba 

grupās; kā arī personas, kas atzīstamas kā viedokļu līderi, vērtējot un komentējot noteiktus procesus 

sabiedrībā – tautsaimniecības attīstības tendences utml.).  

Izraudzītās pētījuma metodoloģijas un to apraksts sniegts nākošajās apakšnodaļās. 

1.2.1. Klientu aptauja 

Klientu aptaujas sastāvēs no sešiem posmiem:  

1. Jautājumu sagatavošana; 

2. www.lursoft.lv mājas lapā izvietotās aptaujas anketas noteiktā laika periodā; 

3. Klātienes intervijas - tiekoties ar uzņēmējiem klātienē noteiktā laika periodā; 

4. Kopas izvēle; 

Netika izraudzīta konkrēta mērķa grupa, bet aptaujas jautājumi bija publicēti www.lursoft.lv publiskajā lapā 

un to varēja aizpildīt ik viens www.lursoft.lv lapas apmeklētājs. Jautājumi tika uzdoti arī klātienē, tikšanos 

laikā. Aptauju veica Lursoft klientu konsultanti, noskaidrojot klientu un potenciālo klientu – uzņēmumu 

vadītāju, struktūrvienību vadītāju viedokli.   

5. Iegūto datu apstrāde, sakopošana un grupēšana; 

6. Iegūto kopsavilkumu materiālu apstrāde, analīze un interpretācija.  

Pēc šo posmu izpildes tiks aprēķināti un analizēti rādītāji, ar kuriem būs iespējams izprast aptauju galvenos 

faktorus un raksturot to nozīmi.  
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1.2.2. Statistiskie pētījumi (lietotāju pieprasījumu statistika, tās analīze) 

Statistiskie pētījumi sastāvēs no trijiem posmiem: 

1. Statistiskās informācijas vākšana; 

2. Iegūto datu apstrāde, sakopošana un grupēšana; 

3. Iegūto kopsavilkumu materiālu apstrāde, analīze un interpretācija. 

Šajos posmos izveidos, aprēķinās un analizēs rādītājus, ar kuriem  būs iespējams izprast statistiskā materiāla 

galvenos faktorus un raksturot to nozīmi.  

1.2.3. Ekspertu aptaujas 

Ekspertu aptaujas sastāvēs no sešiem posmiem:  

1. Jautājumu sagatavošana - tie tiks veidoti ņemot vērā pētījuma nolūku, tādejādi cenšoties 

noskaidrot kāds ir ekspertu redzējums par papildus veicamajām izmaiņām, t.i., lai apjomīga, 

dažādu griezumu informācija tiktu veiksmīgi apstrādāta un uzskatāmi atspoguļota. 

2. Ekspertu izlase – Pētījuma ietvaros tiks izmantota „Mērķtiecīgā izlase”; 

3. Ekspertu aptauju forma – individuāla (interneta aptaujas e-pastā, klātienes tikšanās);  

4. Kopas izvēle - katrā ekspertu aptaujā tiks aptaujāti 8-10 eksperti, izraugoties attiecīgās nozares 

speciālistus. Piemēram,   analītiskos žurnālistus, tirgus žurnālistus, ekonomikas speciālistus, 

augsta līmeņa speciālistus, mārketinga struktūrvienību vadītājus, sabiedrisko attiecību 

speciālistus, kā arī juristus, advokātus, uzņēmuma vadītājus, auditorus. Izraudzītās mērķa 

grupas sniegtās atbildes tiks uzskatītas kā objektīvas un pietiekamas  secinājumu izdarīšanai, 

kas ir par pamatu datu apstrādes metožu identificēšanai, datu avotu noteikšanai jaunu 

produktu izveidē.  

5. Iegūto atbilžu apkopošana; 

6. Iegūto atbilžu apstrāde, analīze un interpretācija, secinājumu izdarīšana; 

7. Apkopoto atbilžu atkārtota iesniegšana ekspertiem, lai tie iepazītos ar aptaujas kopsavilkuma 

rezultātiem;  

8. Ekspertu akcepts vai papildus komentāri pēc iepazīšanās ar aptaujas kopsavilkuma rezultātiem. 

Saņemot papildus komentārus, atkārtoti tiek veiktas 5. – 8. punktā minētās darbības; 

9. Secinājumi atbilstoši kopsavilkumam, kas saskaņots ar aptaujātajiem ekspertiem. 

1.2.4. Zinātniskās literatūras analīze 

Zinātniskās literatūras analīzes mērķis ir apskatīt un izvērtēt atbilstošās teorijas un iepriekš veiktos 

pētījumus datu sasaistē. Šī aktivitāte ļaus iepazīties ar citu pētnieku veikumu, pētījumu problēmām, 

izmantotajām metodēm un iegūtajiem rezultātiem, kas, savukārt, nodrošinās pamatu šaurāku izpētes 

objektu identifikācijai un prototipu izstrādei. Literatūras analīzes procesā īpaša uzmanība tiks veltīta 

valodām specifisku datu apstrādes metožu un algoritmu pielāgojamībai Latviešu valodā uzkrātajiem datiem. 

1.3. Dokumenta pārskats 

Dokumentu veido astoņi nodalījumi:  

 Pirmajā nodalījumā – Ievads - iekļauta informācija par dokumenta vispārējo struktūru, nolūku 

un izmantotajiem saīsinājumiem; 
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 Otrajā nodalījumā – Pētījums par juridiski pieejamajām datu bāzēm – aprakstītas juridiski 

pieejamās datu bāzes to tiesiskais regulējums, datu pieejamība un datu ticamība; 

 Trešajā nodalījumā – Ekspertu aptaujas – apkopotas aptaujāto ekspertu sniegtās atbildes uz 

uzdotajiem jautājumiem;  

 Ceturtajā nodalījumā  - Informācijas avotu identificēšana – aprakstīti identificētie informācijas 

avoti, kas izriet no veiktajiem pētījumiem par Juridiski pieejamajām datu bāzēm un 

apkopotajām atbildēm no ekspertu aptaujām; 

 Piektajā nodalījumā – Pētījumu objektu identificēšana – aprakstīti statistikas dati par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām amatpersonām un Lietotāju pieprasījumu 

statistika par uzņēmumu izziņām, kurās lietotājs vēlas saņemt informāciju par uzņēmuma 

amatpersonām; 

 Sestajā nodalījumā – Zinātniskās literatūras analīze par datu sasaisti – aprakstīts zinātniskās 

literatūras apkopojums par datu sasaisti; 

 Septītajā nodalījumā – Datu apstrādes metožu identificēšana – aprakstītas identificētās un 

tālākai pētīšanai izvirzītās un, iespējams, arī eksperimentālai izstrādnei vairākas datu apstrādes 

metodes; 

 Astotajā nodalījumā – Kopējie secinājumi – aprakstīti pētījuma gaitā gūtie secinājumi;  

 Devītajā nodalījumā – Izmantotā literatūra – uzskaitīta izmantotā literatūra pētījumam. 

1.4. Dokumentā lietotie saīsinājumi 

Saīsinājums Skaidrojums 

TIS Tiesu informatīvā sistēma 

Lursoft SIA „Lursoft IT” 

LR Latvijas Republika 

MK LR Ministru kabinets 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

Dati Apstrādātā informācija 

EP MK Eiropas Padomes Ministru Komitejas 

Pētījums Datu avotu analīzes un sasaistes rīks 

LU Latvijas universitāte 

LDDK Latvijas Darba Devēju Konfederācija 

LAPPA Latvijas Ārpustiesas parādu piedziņas asociācija 

LIKTA Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

LTRK Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

IKT Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas 

Dokumentā var tikt izmantoti arī citi saīsinājumi atbilstoši LR normatīvajos aktos vispār pieņemtajiem 

saīsinājumiem. 
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2. Pētījums par juridiski pieejamajām datu bāzēm 

Ņemot vērā to, ka Lursoft rīcībā un uzturēšanā ir vairāk kā 40 dažāda veida datu avoti, šajā dokumenta 

nodaļā tiks izvērtēts, kuri no tiem tiks izmantoti pētījumā paredzēto algoritmu veidošanai. Tādēļ pirms to 

izvēles nepieciešams izvērtēt tiesisko regulējumu, juridisko pamatojumu par nozares pētniecības projektā 

izvēlētajiem datu avotiem. 

Nozares pētniecības projektā „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” (Pētījums) izvēloties Pētījuma datu 

avotus, tika analizēti un vērtēti vairāki aspekti: 

 Tiesiskais regulējums – normatīvie akti, kas pieļauj attiecīgo datu analīzi, apstrādi Pētījuma 

ietvaros; 

 Datu pieejamība – Pētījuma veicējam – SIA „Lursoft IT” (Lursoft) ir gan juridisks pamatojums, 

gan leģitīma piekļuve attiecīgajiem datiem; 

 Datu ticamība – Pētījuma ietvaros izvēlētie datu avoti ir ticami, datiem ir augsta ticamības 

pakāpe, jo tie tiek saņemti no datu pirmavotiem. 

2.1. Tiesiskais regulējums 

Izvēloties Pētījuma ietvaros apstrādājamos datus un to avotus, tika analizēts tiesiskais aspekts, t.i., vai LR 

normatīvie akti pieļauj attiecīgo datu analīzi, apstrādi. Turklāt, izraugoties datu avotus, papildus tika 

analizēts, kādi nosacījumi, ierobežojumi jāņem vērā, veicot datu analīzi, apstrādi. 

Uzsākot Pētījumu,  kā izmantojamie datu avoti tika izraudzīti: 

 LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētie subjekti un par tiem uzkrātā informācija; 

 Publiski pieejami tiesu nolēmumi; 

 LR normatīvie akti (likumi, MK noteikumi u.c.), to vēsturiskās un aktuālās redakcijas; 

 Periodisko izdevumu, portālu publikācijas, pašvaldību ziņas, kas publicētas  Lursoft piederošajā 

portālā www.news.lv. 

Lai sīkāk izanalizētu tiesisko regulējumu augstāk minēto datu avotu izmantošanā, tika izpētīti un vērtēti šādi 

LR normatīvie akti: 

 Informācijas atklātības likums (stājas spēkā 1998. gada 20. novembrī); 

 Komerclikums (stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī); 

 Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (stājas spēkā 1990. gada 1. decembrī); 

 Par uzņēmumu gada pārskatiem (stājas spēkā 1993. gada 1. janvārī); 

 Maksātnespējas likums (stājas spēkā 2010. gada 1. novembrī); 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.615 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkal 

izmantošanas noteikumi” (stājas spēkā 2011. gada 12. augustā); 

 Fizisko personu datu aizsardzības likums (stājas spēkā 2000. gada 20. aprīlī); 

 Autortiesību likums (stājas spēkā 2000. gada 11. maijā); 

 Likums “Par tiesu varu” (stājas spēkā 1993. gada 1. janvārī); 

 Ministru kabineta „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājas lapā internetā un tiesu 

nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas” (stājas spēkā 2009. gada 18. februārī). 
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2.2. Datu pieejamība 

Pētījuma veicējs – Lursoft, izraugoties Pētījumā izmantojamos datu avotus, ņēma vērā arī juridisko 

pamatojumu, t.i. vai tam ir leģitīma piekļuve izvēlētajiem datu avotiem.  

Juridiskais pamatojums un leģitīma piekļuve izriet no šādiem dokumentiem: 

 Lursoft (kā informācijas atkalizmantotājs) 2011. gada 7. augustā noslēgtā licences līguma ar LR 

Uzņēmumu reģistru; 

 Lursoft 2001. gada 7. augustā noslēgtā līguma Nr.110/2001 ar LR Tieslietu ministriju;  

 Lursoft 2005. gada 18. Februārī noslēgtā līguma ar VAS Tiesu namu aģentūra un pie līguma 

noslēgtās vienošanās Nr.6; 

 Lursoft noslēgtajiem līgumiem ar izdevējiem par laikrakstu publikāciju izvietošanu Internetā 

(Lursoft piederošajos portālos, tai skaitā www.news.lv); 

 Lursoft noslēgtajiem sadarbības memorandiem ar pašvaldībām par Pašvaldības ziņu 

publicēšanu Lursoft piederošajos portālos. 

2.3. Datu ticamība 

Datu augsto ticamības pakāpi nodrošina valsts informācijas sistēmā iestrādātie pamatprincipi:  

 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikts, kādiem subjektiem, objektiem (piemēram, fiziskas 

personas, juridiskas personas, zeme un nekustamais īpašums, u.c.)  ir  jābūt reģistrētiem valsts 

informācijas sistēmās (reģistros);  

 Reģistrējot objektu, tam reģistrā tiek piešķirts unikāls identifikators (identifikācijas numurs, 

personas kods, valsts numurs, reģistrācijas numurs u.c.); 

 Reģistrējot objektu, reģistrācijas rezultātā tam tiek izsniegta objekta reģistrācijas apliecība 

(pase, reģistrācijas apliecība utt.) – tā var būt sagatavota papīra vai elektroniskā formātā. Ja 

reģistrācijas apliecība ir jāsagatavo papīra formātā, to izdrukā no attiecīgās sistēmas, lai izslēgtu 

varbūtību, ka sistēmā esošie dati atšķiras no reģistrācijas apliecībā norādītajiem;  

 Katru objektu, piešķirot tam attiecīgo statusu, vienā reģistrā var reģistrēt tikai vienu reizi. Ja 

objektam reģistrā noteiktais statuss tiek mainīts, par to sistēmā tiek  veikts attiecīgs ieraksts; 

 Precīzi definēta informācija par objektu atrašanās vietu, kā arī noteikta atbildība par 

informācijas savlaicīgu nesniegšanu reģistram, tādējādi motivējot ieinteresētās personas veikt 

likumā noteiktās darbības un nodrošinot informācijas pareizību un atbilstību attiecīgajā valsts 

informācijas sistēmā, līdz ar to informācijas saņēmējam konkrētajā gadījumā atkalizmantotājam 

ir iespēja saņemt aktualizētu informāciju; 

 Citām valsts informācijas sistēmām ir jāizmanto par objekta datu pareizību atbildīgajā reģistrā 

esošā informācija par objektu, t.i. saņemot informāciju no pirmavota. Netiek pieļauta manuāla 

datu ievade;  

 Informācija tiek fiksēta elektroniski tās rašanās vietā. 

Ņemot vērā to, ka  datu ticamība bija būtisks kritērijs, kā viens no Pētījumā izvēlētajiem datu avotiem tika 

izraudzīti dati, kurus Pētījuma veicējs kā informācijas atkalizmantotājs saņem no LR Uzņēmumu reģistra 

informācijas sistēmas.  

Datu avots ir Lursoft datu bāze, kas veidota balstoties uz informāciju, kas saņemta no LR Uzņēmumu 

reģistra par reģistros reģistrētajiem subjektiem. 
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Šobrīd LR Uzņēmumu reģistrā tiek uzturēti 18 publiski reģistri: 

 Komercreģistrs; 

 Maksātnespējas reģistrs; 

 Uzņēmumu reģistrs; 

 Biedrību un nodibinājumu reģistrs; 

 Komercķīlu reģistrs; 

 Laulāto mantisko attiecību reģistrs; 

 Politisko partiju reģistrs; 

 Arodbiedrību reģistrs; 

 Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrs; 

 Masu informācijas līdzekļu reģistrs; 

 Pārstāvniecību reģistrs; 

 Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; 

 Šķīrējtiesu reģistrs; 

 Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrs; 

 Sabiedrisko organizāciju reģistrs; 

 Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs; 

 Izšķirošo ietekmju reģistrs; 

 Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs. 

Vēl viens no Pētījumā izvēlētajiem datu avotiem ir publiski pieejami tiesu spriedumi. 

Neskatoties uz to, ka Tiesu informatīvā sistēma (TIS), kuru izstrādā Lursoft, ir ierobežotas pieejamības 

statusa sistēma, ikvienam interesentam tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar publiski pieejamiem 

tiesvedības faktiem internetā. Publiski pieejami pakalpojumi tiek veidoti, izmantojot un dažādos griezumos 

apkopojot TIS sistēmā pieejamos datus. 

Kopš 2008. gada ir izveidota iespēja sekot tiesvedības faktiem internetā (pēc lietas vai tiesas dokumenta 

numura) publiskā vietnē tiesas.lv. jebkuram interesentam, ja tam ir zināms lietas numurs vai ir atsūtīta 

tiesas pavēste ar noteiktu numuru, ievadot šos kritērijus, ir iespēja iepazīties ar lietas izskatīšanas gaitu - 

tiesu, tiesnesi, nozīmētajiem sēžu datumiem un lietas izskatīšanas rezultātu.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, pašlaik oficiālajā tiesu portālā www.tiesas.lv tiek publicēti 

anonimizēti administratīvo tiesu nolēmumi, tādējādi nodrošinot tiesu nolēmumu pieejamību un 

publiskumu. Ņemot vērā to publiski pieejamību Lursoft veic šo tiesu spriedumu apstrādi. 

Sakarā ar to, ka dati www.tiesas.lv tiek publicēti no pirmavota Tiesu informatīvās sistēmas, papildus veicot 

to apstrādi (anonimizāciju), Pētījumā izmantotajiem datiem ir augsta ticamības pakāpe. 

Judikatūras datu bāze ir pieejama ne tikai TIS lietotājiem, bet arī ikvienam interesentam tiesu portālā, kur 

pēc tiesību principiem, tiesību nozarēm, tiesas atziņām - tēzēm, lietu veidiem un citiem kritērijiem ir 

iespējams atlasīt un iepazīties ar tiesas nolēmumu un tā tekstu, kas ir atzīt par judikatūru. Judikatūras datu 
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bāze kā TIS sastāvdaļā ir izstrādāta un ieviesta, ievērojot pamata principus un ieteikumus, kas ietverti 

Eiropas Padomes Ministru Komitejas (EP MK) Rekomendācijās1. 

Datu ticamību un informācijas pieejamība vienlaikus tiek skatīta kontekstā ar fizisko personu datu 

aizsardzību. Proti, lai informācijas atklātība un pieejamība sabiedrībai, vienlaikus tiktu ievērota un 

nodrošināta atsevišķu indivīdu fizisko personu privātās dzīves neaizskaramība. Šis jautājums ir ļoti aktuāls 

un par to šobrīd plaši diskutē gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Prognozējams, ka dēļ tā antagoniskā rakstura 

sabalansētību šajā jautājumā būs grūti panākt par ko liecina Eiropas Komisijā šobrīd izstrādē esošā personu 

datu aizsardzības regula. 

3. Ekspertu aptaujas 

3.1. Publicitātes apkopošanas nepieciešamības pamatojums 

Publicitātes apkopošanas nepieciešamības pamatojuma izvērtēšanai tika vērtētas mērķa grupas un 

publicitātes pieejamība šobrīd.  

Tika aptaujāti desmit eksperti (aprakstu par ekspertiem skatīt Tabula 1.) no analītiskās žurnālistikas, tirgus 

žurnālisti, ekonomikas speciālisti, augsta līmeņa speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, kuriem tika 

uzdoti šādi jautājumi: 

1. Nepieciešamība pēc personu (fizisku, juridisku personu, valsts iestāžu u.c.) analīzes iespējām lielos 

informācijas resursos – laikrakstu, portālu publikācijās, rakstos; 

2. Publicitātes analīzes griezumu nepieciešamība (reģionālais, uzņēmumu, nozaru u.c.); 

3. Lielākie šķēršļi kvalitatīvas un kvantitatīvi pietiekamas publicitātes apkopojuma sagatavošanai. 

No aptaujās sniegtajām ekspertu atbildēm var secināt, ka: 

 Personu (fizisku, juridisku personu, valsts iestāžu u.c.) analīzes iespējas lielos informācijas 

resursos, tai skaitā  laikrakstu, portālu publikācijās, rakstos – pakalpojuma piedāvājumu kavē 

galvenokārt izpratnes trūkums par gan par piedāvājuma esamību, gan ieguvumiem. Eksperti, 

sniedzot atbildes norāda, ka daudzi sabiedriski aktīvi cilvēki un organizācijas (piemēram, 

politiskās partijas) vēlas ‘’nosvērt’’ savu publicitāti (pozitīva, negatīva, neitrāla utml.), jo iztrūkst 

kapacitāte izsekot informācijai, kas parādās mediju telpā, īpaši, ja sabiedriskā darbība norit 

vairākos virzienos. Šeit gan jāņem vērā, ka ziņu izvērtējums var būt subjektīvs, tādēļ šāda 

novērtējuma došana varētu būt problemātiska un riskanta. Vienlaikus aptaujātie eksperti 

norāda, ka apkopojot daudzus informācijas avotus, jāņem vērā informācijas sazarošanās un 

                                                      

1
 EP MK Rekomendācija R (95) 11 Par tiesas nolēmumu selekcijas apstrādi, prezentēšanu un arhivēšanu juridiskās 

informācijas sistēmās (About the selection, processing, presentation and recording in legal information systems of the 
decisions of court), pieņemta 1995. gada 11. septembrī. Latviskais tulkojums publicēts “Juristu žurnāla” Nr. 8. 111.-
117.lpp.; EP MK Rekomendācija R(2001)2 Par tiesu sistēmu un juridiskās informācijas sistēmu izveidi un pārveidi, 
ievērojot līdzekļu efektīvas izmantošanas principu (The design and re-design of court systems and legal information 
systems in a cost – effective manner), pieņemta 2001. gada 28. februārī; EP MK Rekomendācija 

R(2001)3 Par tiesu un juridisko pakalpojumu pieejamību pilsoņiem, izmantojot jaunās tehnoloģijas (On the 
delivery of court and other legal services to the citizen through the use of new technologies), pieņemta 2001. gada 28. 
Februārī. 
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pavairošanās. Piemēram, laikrakstā vai portālā tiek publicēta oriģinālziņa, bet pēc tam tā tiek 

pavairota, pārpublicēta pa citiem laikrakstiem un portāliem, citreiz sadalīta vairākās ziņās. Līdz 

ar to, piemēram, par kādu jautājumu oriģināli ir viens raksts, bet reāli var atrast daudz vairāk. 

Šādos gadījumos, kad ziņas pavairojas ģeometriskā progresijā, pastāv risks, ka deformējas reālā, 

patiesā attiecība starp dažādu personu, iestāžu utt. publicitāti. Svarīgi izvērtēt korelācija starp 

personas darbībām un publicitātes izmaiņu. Eksperti norāda, ka daudziem ir aizspriedumi, ka šis 

ir ļoti dārgs pakalpojums. Juridiskās personas, valsts iestādes, kas pieradušas pie pakalpojuma, 

būtu jāinformē par papildus iespējām, ko sniedz monitorings, kas ir ne tikai laika ekonomija, bet 

arī impulss turpmākai komunikācijai, partnerību un atgriezeniskās saites veidošanai ar nozīmīgu 

mērķauditoriju. Eksperti norāda, ka jaunizveidoto pakalpojumu varētu veidot kā publicitātes 

modelēšanas rīku, t.i., lai vēl pirms ziņas publicēšanas varētu prognozēt iespējamo publicitātes 

izmaiņu; 

 Publicitātes analīzes griezumu nepieciešamība (reģionālais, uzņēmumu, nozaru griezums utml.) 

ir īpaši perspektīvs ir tieši vidējo uzņēmumu segmentā, kuram ir grūti izsekot interesējošajai 

informācijai gan pārstāvētajā sektorā, gan uzņēmuma atspoguļojumam mediju telpā ne tikai 

finanšu, bet arī laika un cilvēku trūkuma dēļ. Apvaicātie eksperti uzskata, ka maziem, vidējiem 

uzņēmumiem nav tādu resursu, lai algotu speciālistu informācijas savākšanai, kontentanalīzei. 

Eksperti pauž viedokli, ka būtu noteikti jāpiedāvā monitorings arī nozīmīgākajos ārvalstu 

medijos krievu un angļu valodā. Vienlaikus eksperti norāda, ka šāda analīze būt svarīga un 

noderīga, jo iespējams, tiktu atklātas interesantas publicitātes kopsakarības un izvērtējot 

subjektu publicitātes mijiedarbību. Piemēram, persona x un iestāde y, ar kuru tā saistīta. 

Eksperti norāda, ka šādas publicitātes analīzes pakalpojumu saņemšanas mērķauditorija varētu 

būt arī ārvalstu investori;  

 Lielākie šķēršļi kvalitatīvas un kvantitatīvi pietiekamas publicitātes apkopojuma sagatavošanai. 

Kvantitatīvie šķēršļi jāsaista ar pastāvīgu mediju ietekmes un viņu radīto patērētāju rādītāju 

analīzi. Eksperti norāda, ka jāvērtē medija statuss, iespējams jāizvērtē medija ietekme 

sabiedrības viedokļa veidošanā, jo piemēram, ja medijs ir ‘’viendienītis’’ un tā auditorija nav 

nozīmīga klientam, tad savlaicīgi nepieciešams pārvērtēt šāda medija monitoringu. No 

kvalitatīvā aspekta, visbiežāk iztrūkst secinājumu vai rekomendējošais aspekts. Eksperti pauž 

viedokli, ka būtu svarīgi uzņēmuma vadītājam saņemt ‘’termometru’’ ar viņa uzņēmuma 

reputācijas un sektora konkurentu vidējo reputācijas skalu. Tas ļautu attīstīt papildus 

pakalpojumu. Eksperti sniedz rekomendācijas, ierosinājumu tehnoloģiski izveidot pakalpojumu, 

kur uzņēmums var manuāli ievadīt atslēgas vārdus un iegūt pamatinformāciju kā bezmaksas 

pakalpojumu, savukārt padziļināta informācijas analīze, izpēte un salīdzinājums jau tiktu veidots 

kā maksas pakalpojumus. Vienlaikus aptaujātie eksperti atzīst, ka kvalitatīvo izvērtējumu 

vissarežģītāk veikt par nozari. Eksperti norāda uz šīs informācijas analīzes risku, minot galvenos 

problēmas iemeslus, piemēram, bieži vien vienam un to pašam uzņēmumam piedēvē 

kokrūpniecības, mežu nozares, kokpārstrādes, kokapstrādes darbības jomu. 
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Aptaujāto ekspertu saraksts: 

Tabula 1.  

Nr.p.k. Eksperta vārds uzvārds Apraksts 

1. Madara Fridrihsone Laikraksta „Diena” žurnāliste, specializējusies jautājumos par 

uzņēmējdarbību. Vadījusi laikraksta „Diena” organizētās ekspertu 

diskusijas par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. 

2. Indra Lazdiņa Bijusī laikraksta „Dienas Bizness” (no 2009. gada) galvenā redaktore. No 

1999. gada bijusi laikraksta „Dienas Bizness” žurnāliste. 

3. Māris Ķirsons Laikraksta "Dienas Bizness" žurnālists. 

4. Inese Vanaga LU Ekonomikas un vadības fakultāte - bakalaurs ražošanas vadība un 

maģistrs mārketingā. 

Maģistra grāds - LU mārketings, biznesa pārvaldīšana. 

Darba pieredze - mārketinga vadītāja asistents AS DROGAS, mārketinga 

vadītāja SIA Larsoni, mārketinga direktore SIA Alhabaltic. 

5. Agnese Alksne Profesionālais maģistra grāds pārvaldībā RSEBA. Dalība profesionālās 

organizācijās - LDDK 9 gadu darba pieredze. 

6. Dace Skreija Laikraksta "Dienas Bizness" žurnāliste. Vairāku analītisko rakstu autore. 

Žurnālu TOP 500, straujāk augošo uzņēmumu - Gazele, Efektīvāko 

uzņēmumu vadītāju galvenā redaktore. 

7. Elīna Egle Studē Politikas zinātnes doktorantūras studiju programmā Latvijas 

Universitātē. Bijusī LDDK ģenerāldirektore, bijusī Valsts Prezidenta 

ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības padomniece. Rīgas 

Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 

Padomnieku konventa locekle. Sagatavojusi un publicējusi vairākus 

pētījumus par sociālās partnerības, labas pārvaldības jautājumiem. 

8. Einārs Ernestons SIA Lursoft, SIA Lursoft IT dalībnieks. Līdziesaistījies vairāku 

uzņēmējdarbību raksturojošu statistiku veidošanā. Iesaistījies kā 

līdzautors finanšu uzskaites sistēmu izveidošanā. 

9. Verners Hils SIA „Lursoft”, SIA „Lursoft IT” dalībnieks. Līdziesaistījies vairāku 

uzņēmējdarbību raksturojošu statistiku veidošanā. Bijis kā līdzautors 

pētījumu  (TOP 500, straujāk augošo uzņēmumu, efektīvāko uzņēmumu 

vadītāju u.c.) gatavošanā. 

10. Ainars Brūvelis SIA „Lursoft”, SIA „Lursoft IT” dalībnieks. Darbojies kā eksperts vairākās 

darba grupās, kas risina jautājumus par uzņēmējdarbības vides 
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sakārtošanu, Uzņēmumu Reģistra Konsultatīvās padomes eksperts. 

Sagatavojis un publicējis vairākus rakstus par uzņēmējdarbības attīstību 

Latvijā. Regulāri tiek pieaicināts kā eksperts sniegt komentārus par 

tendencēm tautsaimniecībā lielākos Latvijas medijos (Dienas Bizness, 

Telegraf, Bizness&Baltija u.c.), Jau vairāk kā 15 gadus aktīvi darbojas 

starptautiskās organizācijās - piemēram, Eiropas Biznesa reģistrs u.c. 

3.2. Tiesiskās informācijas apkopošanas nepieciešamības pamatojums 

Tika aptaujāti desmit tiesību eksperti (aprakstu par ekspertiem skatīt Tabula 2.), praktizējoši juristi, 

advokāti, kuriem tika uzdoti šādi jautājumi: 

1. Praktiska nepieciešamība integritātes nodrošināšanai starp tiesu nolēmumiem un normatīvajiem 

aktiem; 

2. Šī brīža publiska pieejamība nolēmumiem, to analīzes iespējas; 

3. Tiesu prakses analīzes iespējas, izvērtējot normatīvo aktu piemērošanu līdzīgās situācijās; 

4. Tiesu nolēmumos norādīto subjektu integrācija ar citiem informācijas resursiem (piemēram, 

Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem subjektiem, nekustamiem īpašumiem utml.); 

5. Tiesu nolēmumu analīze, skatot tiesas pieņemtos spriedumus dažādās instancēs – pirmā instance, 

apelācijas instance, kasācijas instance. Tiesas nolēmumu izvērtējums. 

No aptaujās sniegtajām ekspertu atbildēm  var secināt, ka: 

 Integritātes nodrošināšana starp tiesu nolēmumiem un normatīvajiem aktiem ir svarīga, turklāt 

vēlams, ka šo resursu integritāte, sasaiste tiek nodrošināta abpusēji. Eksperti uzsver, ka tādējādi 

tiek atvieglots ikdienas informācijas apstrādei veltītais laiks, t.i. precīzi nepieciešamo 

informāciju vieglāk atrast un analizēt. Ievērojama priekšrocība, ka resursu sasaiste veikta 

„viszemākajā līmeni”, t.i., piemēram,  normatīvā akta konkrēta panta, punkta sasaiste ar tiesu 

nolēmumu; 

 Eksperti uzskata, ka  šī brīža publiskā pieejamība nolēmumiem, to analīzes iespējas ir 

ierobežotas. Tas galvenokārt saistīts ar informācijas ierobežotu pieejamību (tiesiskie šķēršļi). 

Pieejami ir spriedumi administratīvajās lietās, kā arī LR Augstākās Tiesas Senāta nolēmumi, kas 

ir sadalīti pa kategorijām. Eksperti vērtē šo kā ievērojamu problēmu, jo, piemēram, nodrošinot 

piekļuvi administratīvo lietu  spriedumiem, bet, vienlaikus nesaņemot informāciju par šo lietu 

blakus sūdzībām, analīze un tiesu prakses izvērtējums nav kvalitatīvi veicams.  Eksperti norāda, 

ka līdz ar to, tā kā nav saprotama tiesu prakse, nav iespēja arī izvērtēt, vai tiesas pieņemtajos 

lēmumos tiek ievērotas vienotas konsekvences un saprast tiesu prakses tendences, attīstību. 

Vienlaikus eksperti uzsver, ka nav saprotams publiski pieejamais Latvijas tiesu nolēmumu 

ierobežotais apjoms, jo salīdzinot ar citu valstu praksi (Norvēģija, Igaunija u.c.), Latvijas tiesu 

nolēmumu analīzes iespējas ir nepilnīgas; 

 Eksperti aptaujās atzīst, ka faktiski tiesu praksi veido Augstākās Tiesas Senāts, izdodot tiesu 

prakses apkopojumus un kopsapulču lēmumus. Eksperti, vadoties no līdzšinējās prakses un 

pieredzes, apgalvo, ka 1.instances tiesā tiesneši tomēr tikai retos gadījumos, taisot spriedumu, 

ņem  vērā tiesu prakses apkopojumos norādīto. Eksperti uzsver, ka, ņemot vērā Latvijas kā 

kontinentālas tiesību sistēmas praksi, zemāku tiesu instanču nolēmumi nav tiesu prakse, bet, 
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protams, to pieejamība būtu vērtīga, jo būtu lielāka iespēja analizēt un paredzēt aptuveno 

rezultātu; 

 Atbildot par tiesu nolēmumos norādīto subjektu integrāciju ar citiem informācijas resursiem 

(piemēram, Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem subjektiem, nekustamiem īpašumiem utml.), 

eksperti atzīst, ka šādas informācijas sasaiste būtu ērta un dotu iespēju ātrāk un uzskatāmāk 

analizēt saiknes starp nolēmumos norādītajiem subjektiem; 

 Tiesu nolēmumu analīze, skatot tiesas pieņemtos spriedumus dažādās instancēs – pirmā 

instance, apelācijas instance, kasācijas instance. Eksperti atzīst, ka veiktās analīzes rezultāts 

varētu būt tendences, tiesas spriedumos nolemtā prognozējamība nākotnē. Vienlaikus eksperti 

izsaka bažas, ka tas būtu apjomīgs darbs un rezultātā iespējams arī liels kļūdas procents, jo būs 

jādefinē daudz dažādi kritēriji, no tiem modelējot rezultātu. Ņemot vērā līdzšinējos tiesas 

nolēmumos esošo pretrunīgumu, pastāv risks, ka iegūtais rezultāts nebūs kvalitātīvs un 

praktiski izmantojams.  

Aptaujāto ekspertu saraksts: 

Tabula 2.  

Nr. p. 

k. 

Eksperta vārds uzvārds Apraksts 

1. Agnese Priedīte LU Ekonomikas un vadības fakultāte - bakalaurs ražošanas vadība un 

maģistrs mārketingā. 

Maģistra grāds - LU mārketings, biznesa pārvaldīšana. 

Darba pieredze -  vadītāja SIA „Intrum Justitia”,  debitoru pārvaldes 

daļas vadītāja AS „4FINANCE” . 

Dalība profesionālās organizācijās – LAPPA. 

2. Agris Repšs Zvērināts advokāts un vada Latvijas strīdu risināšanas prakses grupu, kas 

ietver publiskā iepirkuma, transporta un jūras tiesību un strīdu 

risināšanas prakses, un komerclīgumu prakses grupu, kas savukārt 

ietver izplatīšanas un tirdzniecības, informācijas tehnoloģiju un datu 

aizsardzības, intelektuālā īpašuma, farmācijas un veselības nozares un 

telekomunikāciju prakses. Bijis šķīrējtiesnesis Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras šķīrējtiesā. Rīgas Juridiskās augstskolas valdes 

loceklis. Sniedzis lekcijas par starptautisko komerciālo šķīrējtiesu, e-

komerciju un komerctiesībām, kā arī lasījis lekcijas par komerctiesībām 

Rīgas Ekonomikas augstskolā. 

3. Ainārs Biders Jurists ar praktisko pieredzi vairāk kā 25 gadi. SIA „AA Projekts” vadošais 

jurists. Dalība profesionālās organizācijās - LDDK, LIKTA. 

4. Elīna Egle Studē Politikas zinātnes doktorantūras studiju programmā Latvijas 

Universitātē. Bijusī LDDK ģenerāldirektore, bijusī Valsts Prezidenta 

ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības padomniece. Rīgas 
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Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 

Padomnieku konventa locekle. Sagatavojusi un publicējusi vairākus 

pētījumus par sociālās partnerības, labas pārvaldības jautājumiem. 

5. Armands Sverns Praktizējošs jurists. Vairāku uzņēmumu, kas nodarbojas ar juridisko 

pakalpojumu un konsultāciju sniegšanu, vadītājs - SIA „Comreg”, SIA 

„Hagensberg”, SIA „Ideal Investments”. 

6. Gatis Litvins Providus pētnieks labas pārvaldības programmā, jurists. Specializējies 

jautājumos par tiesu sistēmas pārvaldību, būvniecību, struktūrfondu 

jautājumiem. Žurnāla „Jurista Vārds” tieslietu redaktors. 

7. Verners Hils SIA „Lursoft”, SIA „Lursoft IT” dalībnieks. Līdziesaistījies vairāku 

uzņēmējdarbību raksturojošu statistiku veidošanā. Bijis kā līdzautors 

pētījumu  (TOP 500, straujāk augošo uzņēmumu, efektīvāko uzņēmumu 

vadītāju u.c.) gatavošanā. 

8. Ainars Brūvelis SIA „Lursoft”, SIA „Lursoft IT” dalībnieks. Darbojies kā eksperts vairākās 

darba grupas, kas risina jautājumus par uzņēmējdarbības vides 

sakārtošanu, Uzņēmumu Reģistra Konsultatīvās padomes eksperts. 

Sagatavojis un publicējis vairākus rakstus par uzņēmējdarbības attīstību 

Latvijā. Regulāri tiek pieaicināts kā eksperts sniegt komentārus par 

tendencēm tautsaimniecībā lielākos Latvijas medijos (Dienas Bizness, 

Telegraf, Bizness&Baltija u.c.), Jau vairāk kā 15 gadus aktīvi darbojas 

starptautiskās organizācijās - piemēram, Eiropas Biznesa reģistrs u.c. 

9. Aivars Borovkovs Latvijas Juristu biedrības prezidents (no 1996. gada), uzņēmējs, vada 

juridisko biroju SIA „AB Grupa”. Vairāku ministru prezidentu 

padomnieks juridiskajos un politiskajos jautājumos. 

10. Baiba Apine Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docente, SIA 

„Pricewaterhousecoopers” auditore, LTRK Pakalpojumu padomes 

locekle. Pieaicināta kā eksperte vairākās darba grupās, kas risina 

jautājumus par IKT attīstību, e-pakalpojumu attīstību valsts pārvaldē. 

Iesaistījusies vairāku valsts koncepciju izstrādē - piemēram, par publisko 

pakalpojumu attīstību. Sagatavojusi un publicējusi vairākus analītiskos 

rakstus IKT jautājumiem. 

 

4. Informācijas avotu identificēšana 

Apkopojot izpētītās Lursoft pieejamās datu bāzes to tiesisko regulējumu, datu pieejamību un datu ticamību 

tika secināts, ka Pētījumā tiks izmantoti datu avoti, kuros apstrādātā informācija (dati) uzskatāmi kā 

publiska, vispār pieejama informācija.  
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Pamatojums izriet no Komerclikuma 7.,8., 12.panta; Gada pārskatu likums 66.panta, Maksātnespējas likuma 

12.panta, Informācijas atklātības likuma 1.panta piektās daļas, 2., 4., 17.panta u.c.  

Vienlaikus jāņem vērā, ka augstāk minētie izpētītie normatīvie akti nosaka, ka, apstrādājot vispārpieejamu 

informāciju (datus), jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības un Autortiesību likuma normas, 

nepieciešamības gadījumā aizklājot datu subjektu identificējošu informāciju.  

Papildus Pētījumā tiks izmantoti tie datu avoti, kuri, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dod Pētījuma 

veicējam tiesības tos apstrādāt un analizēt.   

Izvērtējot līgumus secināts, ka datu avotu izmantošanai Pētījumā nepastāv juridiski šķēršli.  

Apkopojot veiktos pētījumus un izpētot Lursoft pieejamās datu bāzes (www.lursoft.lv) gan Latvijas 

Republikā, gan ārvalstu un apkopojot desmit Ekspertu vērtējumus katrā no ekspertu aptaujām, kā arī 

sagatavotos statistisko datu rezultātus tika izraudzīti un identificēti Pētījuma veikšanai šādi informācijas 

avoti:  

 LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētie subjekti un par tiem uzkrātā informācija; 

 Publiski pieejami tiesu nolēmumi; 

 LR normatīvie akti (likumi, MK noteikumi u.c.), to vēsturiskās un aktuālās redakcijas; 

 Periodisko izdevumu, portālu publikācijas, pašvaldību ziņas, kas publicētas  Lursoft piederošajā 

portālā www.news.lv. 

Izmantojot augstāk minētos datu avotus un apstrādājot informāciju, tiks ņemtas vērā: 

 Līgumos noteiktās atrunas, kas paredz trešo personu autortiesību ievērošanu;  

 Datu papildus aizklāšana, ja tas izriet no noslēgtā līguma. 

Konkrētie gadījumi, kad tieši šāda informācijas aizklāšana nepieciešama, tiks vērtēti un noteikti atsevišķi 

Pētījuma gaitā. 
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5. Pētījuma objektu identificēšana 

Nozares pētniecības projektā „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks”, izvēloties Pētījuma objektus, tika 

veiktas un analizētas šādas statistikas: 

5.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās amatpersonas (juridiskās 

personas, fiziskās personas) 

Tabula 3.  

Personas veids Aktuālās Vēsturiskās 

Fiziskas personas 296443 906219 

Juridiskas personas 952 6877 

Apskatot statistiku par LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu amatpersonām, par laika periodu no 

1991. gada līdz 2013. gada 11. martam, ir redzams, ka ievērojami biežāk kā uzņēmumu amatpersonas tiek 

reģistrētas fiziskas personas, kas izskaidrojams ar LR normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām.  

5.2. Lursoft klientu aptauja 

Lursoft līdz šim veiktie pētījumi liecina, ka informācija par amatpersonām ir ļoti svarīga un uzņēmumu 

ikdienā tā ir neatņemama sastāvdaļa veiksmīgam biznesam.  

Tā piemēram, 2011. gada jūnijā Lursoft veica pētījumu, uzdodot jautājumus, kas saistīti ar informācijas 

pārbaudi par uzņēmumiem, saviem klientiem un sadarbības partneriem, amatpersonām, to finanšu 

rādītājiem u.c. 

Pētījumā tika secināts, ka personas, kas nepārbauda informāciju par sadarbības partneri (uzņēmuma 

amatpersonas, dalībniekus, uzņēmuma maksātspēju, finanšu rādītājus) finansiālie zaudējumi rodas gandrīz 

2 reizes biežāk nekā tiem, kuri informāciju pārbauda. 

Pētījumā apkopoti www.lursoft.lv mājas lapā laika posmā no 2011. gada 26. maija līdz 2011. gada. 8. 

jūnijam publicētās aptaujas anketas atbilžu rezultāti, kā arī atbildes, kas saņemtas intervijās, tiekoties ar 

uzņēmējiem klātienē. 

Aptaujā piedalījās 1600 respondenti, 80% no tiem ir aktīvi uzņēmēji, t.i., veic saimniecisko darbību. 

Respondenti galvenokārt bija Latvijas uzņēmumu amatpersonas, uzņēmumu dalībnieki, struktūrvienību 

vadītāji. 

Aptaujā respondentiem tika uzdoti šādi jautājumi: 

1. Vai Jūs regulāri pārbaudiet informāciju par saviem esošajiem, jaunajiem sadarbības partneriem? 

2. Vai informācijas trūkuma rezultātā Jums ir radušies finansiāli zaudējumi? 

3. Vai Jūs pārbaudiet uzņēmuma amatpersonas pirms līgumu parakstīšanas? 

4. Vai, sadarbojoties ar uzņēmumu, Jūs pārbaudiet tā finanšu datus (apgrozījums, peļņa) un 

maksātspēju? 

No aptaujas anketās sniegtajām atbildēm izriet, ka 78% respondentu regulāri pārbauda informāciju par 

saviem esošajiem, jaunajiem sadarbības partneriem, savukārt 22% atbildējuši, ka šādu pārbaudi neveic. 
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Jāatzīmē, ka no tiem, kuri apstiprinoši atbildējuši uz 1.jautājumu, 33% norāda, ka informācijas trūkuma dēļ 

nācies saskarties ar finansiāliem zaudējumiem (skat. 1. Attēls.). Savukārt no visiem respondentiem, kuri 1. 

jautājumā norādījuši, ka informāciju regulāri nepārbauda, 52% 2. jautājumā norādījuši, ka informācijas 

trūkuma rezultātā tiem ir radušies finansiāli zaudējumi. 

  

1. Attēls 1. jautājuma atbildes attiecībā pret 2. jautājuma atbildēm 

Apkopojot atbildes uz aptaujas 2. un 3. jautājumu, Lursoft konstatējis, ka 67 % respondentu pirms līguma 

parakstīšanas pārbauda amatpersonas un pārstāvības tiesības. Savukārt no šiem respondentiem 30% 

norādījuši, ka informācijas trūkuma rezultātā tiem radušies finansiāli zaudējumi. 

Respondenti, kuri 3. jautājumā atzinuši, ka pirms līguma parakstīšanas amatpersonas nepārbauda, 51% 

gadījumu atzīmējuši, ka informācijas trūkuma rezultātā tiem ir radušies zaudējumi (skat. 2. Attēls). 

 

2. Attēls 2. jautājuma atbildes attiecībā pret 3. jautājuma atbildēm 

Analizējot atbildes uz 2. un 4. jautājumu, redzams, ka tiem respondentiem (kopumā 53%), kuri pārbaudījuši 

klienta vai sadarbības partnera finanšu datus (apgrozījums, peļņa) un maksātspēju, finansiālie zaudējumi 

radušies 29% gadījumu, savukārt tiem, kuri šāda veida informāciju nav pārbaudījuši, zaudējumi radušies 

ievērojami biežāk – 59% (skat. 3. Attēls). 



 

 

20 

 

 

3. Attēls 4. jautājuma atbildes attiecībā pret 2. jautājuma atbildēm 

No apkopotajiem un izanalizētajiem aptaujas rezultātiem, var secināt: 

 Ņemot vērā to, ka aptaujā piedalījās galvenokārt www.lursoft.lv mājas lapas apmeklētāji (96% 

no visiem respondentiem), kuri ikdienā izmanto Lursoft pakalpojumus, lielākā daļa no tiem 

informāciju par saviem esošajiem, jaunajiem sadarbības partneriem pārbauda. Tomēr jāsecina, 

ka liela daļa pārbauda vien uzņēmuma pamatinformāciju - nosaukumu, juridisko adresei, 

reģistrācijas numuru, tālruni, e-pasta adresi u.tml.; 

 No sniegtajām atbildēm secināms, ka gadījumos, kad pirms līguma parakstīšanas veikta 

uzņēmuma amatpersonu un to pārstāvības tiesību pārbaude, procentuāli ir ievērojami mazāks 

radušos finansiālo zaudējumu skaits. No tā, savukārt, izriet, ka darījuma drošībai pirms līguma 

slēgšanas ir būtiski noskaidrot klienta vai sadarbības partnera amatpersonas. Jāatzīst, ka tas 

tomēr 100% negarantē darījuma drošību un neizslēdz iespējamību, ka darījums var radīt 

zaudējumus, tomēr samazina šādu iespējamību; 

 No aptaujas rezultātiem secināms, ka liela daļa uzņēmēju regulāri neveic savu partneru finanšu 

datu (piemēram, pēdējā finanšu gada apgrozījuma un peļņas), kā arī maksātspējas pārbaudi. 

Noskaidrojot klienta finanšu datus un veicot regulāru tā maksātspējas kontroli, uzņēmējs daudz 

labāk var prognozēt turpmāko sadarbību ar šo klientu. Savlaicīgi noskaidrojot informāciju, 

uzņēmējs nepieciešamības gadījumā to var izvērtēt un veikt preventīvas darbības. No aptaujas 

rezultātiem izriet, ka uzņēmēji, kuri veic šādas pārbaudes, zaudējumus cieš retāk, savukārt 

tiem, kuri neveic, zaudējumi rodas 2 reizes biežāk; 

 Uzņēmēji intervijās klātienē, atbildot uz aptaujas jautājumiem papildus norādīja, ka bieži neveic 

savu klientu pārbaudi, jo sadarbība ar tiem ir ilglaicīga un tādēļ viņi tiem uzticas. Aptaujas 

rezultāti gan liecina, ka tie uzņēmēji, kuri, uzticoties savam klientam tomēr ir veikuši arī sava 

klienta finanšu datu pārbaudi, ir tikai ieguvēji, jo finansiāli zaudējumi tiem radušies daudz retāk. 

 

5.3. Lietotāju pieprasījumu statistika par uzņēmumu izziņām, kurās lietotājs vēlas 

saņemt informāciju par uzņēmuma amatpersonām 

Neskatoties uz to, ka iepriekš minētais pētījums tika veikts 2011. gadā, Lursoft veica atkārtotu izpēti, lai 

pārliecinātos, vai šī informācija (par uzņēmumu amatpersonām) vēl joprojām ir aktuāla. Apkopojot un 

izvērtējot Lursoft vairāk kā 100 000 reģistrēto lietotāju veiktos pieprasījumus par periodu 2013. gada 1. 
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janvāri līdz 2013. gada 31. janvāris,  tika secināts, ka pieprasījumu proporcija un lietotāju interese par 

uzņēmumu amatpersonām ir pieaugusi. 94% gadījumu no visām pieprasītajām izziņām par uzņēmumiem 

lietotāji ir apskatījuši arī uzņēmuma aktuālās amatpersonas. 14.5% gadījumu, pieprasot uzņēmuma izziņu, 

lietotāji norādījuši, ka vēlas uzzināt gan aktuālās, gan vēsturiskās uzņēmuma amatpersonas.  

5.4. Secinājumi 

Izvērtējot veiktās statistikas par „Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās amatpersonas 

(Juridiskās personas, Fiziskās personas)” un „Lietotāju pieprasījumu statistika par uzņēmumu izziņām, kurās 

lietotājs vēlas saņemt informāciju par uzņēmuma amatpersonām” kā informācijas avotu objekti ir 

izraudzītas amatpersonas (juridiskas personas un fiziskas personas) un to savstarpējo saistību algoritmu 

veidošana.  
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6. Zinātniskās literatūras analīze par datu sasaisti 

Šajā nodaļā ir dots zinātniskās literatūras apkopojums, kas atrodama pilna teksta zinātniski recenzēto 

žurnālu un konferenču rakstu / grāmatu  datubāzes, ScienceDirect, ACM Digital Library, Springer Link, 

EBSCOhost, WILEY Online Library, IEEE Xplore Digital Library utml. Atsevišķos gadījumos ir izmantotas arī 

brīvpieejas zinātnisko publikāciju kopijas, grāmatas, kā arī praktisku algoritmu un risinājumu apraksti, kas 

pieejami vispasaules tīmeklī. 

Datu saistības atrašanas (angl. - data matchnig) tehnikas izmanto datubāzu ierakstu meklēšanai, kas 

attiecināmi uz vienu un to pašu reālās pasaules objektu. Viena no lielākajām problēmām šajā procesā ir tā, 

ka starp dažādiem datu avotiem, dažādām datubāzēm neeksistē vienoti identifikatori. Saistība / sakritības ir 

jāmeklē vispārīgā informācijā, piemēram, vārdos, uzvārdos, adresēs un dzimšanas datos. Bieži vien šī 

informācija nav pietiekami augstā kvalitātē, jo satur ievadīšanas kļūdas, nepilnīgus datus vai arī tā var būt 

manījusies laika gaitā. 

Šī uzdevuma risināšanai dažādās lietojumu jomās paralēli tikušas izstrādātas un attīstītas atšķirīgas pieejas. 

Šī iemesla dēļ neeksistē vienota terminoloģija datu saistības / sakritības uzdevuma risināšanai. Starp 

nosaukumiem var atrast ierakstu vai datu saistīšanu (record linkage vai data linkage), objektu identificēšanu 

(object identification, entity resolution), datu lauku sakritības meklēšanu (field matching).  

Savukārt pētījumu rezultāti, kurus var attiecināt uz datu atbilstības meklēšanas uzdevumu ir atrodami šādās 

tēmās: 

 Statistikā (applied statistics); 

 Veselības informātikā (health informatics); 

 Datizracē (Data mining - link mining); 

 Saišu meklēšanā terorisma apkarošanai, tiklu analīzē (angl. - link analysis, network analysis); 

 Mašīnmācīšanās (Machine learning); 

 Mākslīgajā intelektā (Artificial intelligence);  

 Informācijas sistēmās (Information systems);  

 Informācijas izguvē (Information retrieval);  

 Zināšanu inženierijā (Knowledge engineering);  

 Datu noliktavu pētījumos (Data warehousing); 

 Digitālajās bibliotēkās (Digital libraries). 

Pēdējos gadu desmitos datu sasaistē, sakritības analīzē ir ieviesta vesela virkne uzlabojumu, kas attiecas 

vairāk uz datu precizitāti un algoritmu mērogojamību ļoti lielām datubāzēm ar vairākiem miljoniem 

ierakstu. Ir pieejamas arī vairākas grāmatas [1-6], [7], kas apskata dažādus datu sasaistes aspektus, bet 

neviena no tām nenosedz datu saistīšanas aspektus visā pilnībā. Daudz ir pētīti, realizēti un salīdzināti 

konkrēti datu saistīšanai pielietojami algoritmi. Šādi pētījumu rezultāti ir plaši pieejami zinātniskos žurnālos, 

zinātniskos rediģētos izdevumos, konferenču ziņojumos, rakstu krājumos. Pēdējā desmitgadē ir sarakstīti 

salīdzinoši labi apkopojoši raksti algoritmiem, kas pielietojami datu sasaistē [8-10]. Baldvins apskata 

statistikas perspektīvu datu sasaistei ar iespējamiem lietojumiem veselības aprūpē, statistikas datu 

apstrādē, biznesā un pārvaldē [6]. Datu kvalitātes jautājumus no statistikas perspektīvas analizē Hercogs [4] 

un no datubāzu perspektīvas - Batini [3]. Talburts [1] apskata datu kvalitātes aspektus un datu saistīšanas 

aspektus, kā arī sniedz ieskatu gan atvērtā koda, gan arī komerciālās datu saistīšanas sistēmās. Plašāku 

apskatu devis Kristens savā pētījumā [7]. Vairākas semantiskas datu saistīšanas metodes ir aprakstītas Chen 
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darbā [2]. Ir arī pieejams vairākus gadus atpakaļ publicēts noderīgs pārskata raksts [8] un pārskata atskaite 

[9]. Bleiholders un Noimans analizē datu saistību relāciju datubāzu un datu sapludināšanas kontekstā [10]. 

6.1. Atšķirīga terminoloģija dažādās pētniecības jomās 

Nepieciešamība saistīt datus pēdējo 50-60 gadu gaitā ir radusies dažādās jomās. Konkrētās jomas praktiķi 

un pētnieki neatkarīgi no citām nozarēm ir meklējuši risinājums un apzīmējuši tos ar dažādiem terminiem.  

 Statistikā, veselības aprūpē: 

- Record or data linkage. 

 Datorzinībās: 

- Data, record, object matching; 

- Entity resolution, co-reference resolution; 

- Object identification; 

- Data reconciliation; 

- Citation or reference matching; 

- Identity uncertainty; 

- Duplicate detection or de-duplication (single database); 

- Authority control; 

- Approximate string join. 

 Uz biznesu orientētās datubāzu sistēmās, datu glabātuvēs: 

- Merge/purge problem; 

- List washing; 

- Data cleansing; 

- Field scrubbing; 

- Part of Extraction Transformation and Loading (ETL) process. 

6.2. Datu saistības algoritmi un to pārnesamība 

Ieraksti, kurus apskata datu sasaistes un deduplicēšanas uzdevumā parasti atbilst noteiktiem reālās dzīves 

objektiem. Datu lauciņu, jeb atribūtu vērtības šajā gadījumā apraksta šo objektu īpašības, piemēram, 

vārdus, uzvārdus, adreses, izglītību, utml. Tiek pieņemts, ka šī informācija ir sakārtota kādā strukturētā 

formātā. Datu saistīšana parasti neietver informācijas izgūšanu no nestrukturētiem dokumentiem, 

piemēram, avīžu rakstiem, e-pastiem, policijas ziņu kopsavilkumiem, vai zinātniskām publikācijām. Te netiek 

apskatītas optiskās simbolu atpazīšanas metodes no nodrukāta teksta. Tiek pieņemts, ka informācijas 

izguve [11] jau ir veikta. Par datu saistīšanu/ datu sakritības atrašanu visbiežāk runā tad, kad nepieciešams 

atrast vienu un to pašu objektu dažādās datubāzēs apvienot informāciju, vai atrast saistību starp dažādām 

personām dažādās datubāzēs.  

Viens no jaunākajiem pielietojumiem datu saistības analīzei ir pretterorisma apkarošanā [12]. Šī metode ir 

viena no sastāvdaļām tīklu analīzē, kur atsevišķi indivīdi tiek reprezentēti ar mezglu punktiem jeb grafa 

virsotnēm un mijiedarbība starp šiem indivīdiem (piemēram telefona zvani, finanšu operācijas, kopīgas 

adreses vai aktivitātes) ar saitēm starp mezglu punktiem. Saišu analīzei šajā gadījumā ir vairāk vizuāls 

raksturs, kas vieglāk palīdz pamanīt noziedzīgu saistību starp grupām. Datu saistības/ sakritības algoritmu 

analīze, savukārt, palīdz noteikt kuri no objektiem ir vieni un tie paši reālās pasaules objekti vai subjekti. 
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Vēl jāatceras, ka lielākā daļa literatūrā apskatīto algoritmu nav tieši pārnesami uz citām jomām. Algoritmi, 

kas izstrādāti, piemēram, bibliogrāfijas jomā, iespējams, nav tieši lietojami datubāzēs, kur uzkrāti personu 

dati. Atšķirīgā datu struktūra var prasīt rūpīgi analizēt un pielāgot algoritmus personu datu jomai. 

6.3. Datu kvalitāte un datu sasaistes process 

Vispārīga shēma datu sasaistes procesam attēlota 4. Attēls. Ir pieejamas divas datubāzes, kuru datus ir 

paredzēts saistīt un vēlāk apvienot. 

 

4. Attēls Shēma datu avotu sasaistei 

Datu kvalitātei attiecībā uz sasaistes procesu ir vairāki aspekti: 

 Precizitāte. Vai veikta datu ievades pārbaude? 

 Pilnīgums. Vai ir visi atribūti? Vai zināms kāpēc nē? 

 Konsekvence.  Vai informācija ievadīta vienmēr vienādā veidā? 

 (Iespējams, ka datu bāzes struktūra ir mainīta laika gaitā, dažādas organizācijas var interpretēt datu 

ievadi atšķirīgā veidā). 

 Savlaicīgums. Vai dati nav mainījušies, kopš ievades? 

(Piemēram, adrešu, uzvārdu maiņa). 

 Datu pieejamība. Vai dati ir pietiekamā daudzumā?  
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(Piemēram vārdi bez adresēm “Jāņi” un “Līgas” kandidāti kļūdām).  

 Ticamība. Vai ir iespējams, ka atsevišķa informācija nav pareiza?  

6.4. Datu pirmapstrāde 

Datu pirmapstrādē joprojām daudz manuālu operāciju – to automatizācija ir viens no pētījumu objektiem. 

Datu pirmapstrādei vispārīgā gadījumā ir jāveic šādas darbības [13], [4]: 

  Teksts jāattīra no datu sasaistei nevajadzīgiem simboliem (komatiem, koliem, semikoliem, 

punktiem, domu zīmēm, pēdiņām) un vārdiem, kas nenes informāciju (un, vai, kur – angl. the, 

is, at, which, on utml.) [13]; 

 Jāatšifrē saīsinājumi un jāizlabo ievades kļūdas. Šis process ir ļoti svarīgs saistāmo datu 

kvalitātes uzlabošanai. Kļūdu labošanai ļoti bieži lieto pārlūkošanas tabulas, kas satur 

vārdu/nosaukumu pierakstu variācijas, biežāk sastopamās kļūdas (piemēru sk. 6. Attēls); 

 Ņemot vērā to, ka vispārīgā gadījumā dati datubāzēs var nebūt vienādi strukturēti, tos ir 

nepieciešams vispirms sadalīt salīdzināmās sastāvdaļās - segmentos [4]; 

 Jāpārbauda iegūto segmentu vai atribūtu vērtības, salīdzinot ar kādu ārēju datubāzi, piemēram, 

pārbaudītu adrešu vai personvārdu datubāzi. 

 

5. Attēls Datu pirmapstrādes piemērs [7] 

5. Attēls Datu pirmapstrādes piemērs vienam ierakstam. Šeit veiktas iepriekš uzskaitītās darbības, 

attīrīšana, ievades kļūdu labošana, saīsinājumu atšifrēšana un segmentēšana. 
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6. Attēls Pārlūkošanas tabulas piemērs [14] 

6.4.1. Datu tīrīšana 

 Iztrūkstošie dati: 

- Ieraksta dzēšana salīdzināšanai, ja trūks daudz atribūtu; 

- Atribūta dzēšana salīdzināšanai var pasliktināt kvalitāti; 

- Ierakstīt trūkstošo atribūtu manuāli; 

- Aizstāt trūkstošo atribūtu ar vidējo vērtību (statistikas rēķinos). 

Konkrētie kļūdu veidi personvārdos var mainīties atkarībā no datu ievades veida: 

 No OCR 5 <-> S, rn  <-> m, li  <-> b; 

 No klaviatūras m <-> n, r  <-> e; 

 Sarežģītu uzvārdu pieraksts caur telefonu; 

 Dubultie vārdi, uzvārdi; 

 Apzināta vārda/uzvārda modificēšana; 

 Nepilnīga/kļūdaina informācija dodot ziņas par citiem cilvēkiem. 
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6.4.2. Datu segmentēšana 

Segmentācijas mērķis ir sadalīt apstrādājamās simbolu virknes tā, lai katrā datu lauciņā būtu atsevišķs 

informācijas vienums. Datu segmentēšana ir viena no sarežģītākajām operācijām datu pirmapstrādē, jo 

datus var sadalīt sīkākās daļās (parsēt) dažādi. Parsēšanas rezultātu validācija var ievērojami uzlabot visa 

datu saistīšanas procesa precizitāti.  

 Salīdzināšana ar „patiesiem” datiem, kuru precizitāte ir augsta, piemēram: 

- Salīdzināšana ar personvārdu sarakstiem, ja parsēšans process atklāj neeksistējošu 

vārdu, tad to var marķēt vēlākai manuālai pārbaudei/precizēšanai; 

- Salīdzināšana ar valsts adrešu reģistra datiem, ja parsēšanas process atklāj 

neeksistējošu adresi, to var marķēt vēlākai caurskatīšanai manuālai 

pārbaudei/precizēšanai; 

 koriģēt kļūdu automātiski, piešķirt marķējumu zemākam sakritības koeficientam, (sk. sadaļu 

6.6.3. Ierakstu salīdzināšanas vektori. 

6.4.2.1. Segmentēšana balstīta uz likumiem 

Apskatīsim segmentēšanu, kas balstās uz If ... then .... tipa likumu veidošanu [15]. Pieejas pamatā manuālu 

vai apgūtu likumu izmantošana simbolu virknes apstrādei ar mērķi sadalīt virkni sīkākās daļās atbilstoši 

nepieciešamajiem datu laukiem:  

 Sāk ar vienkāršāko likumu izveidošanu un tos iteratīvi papildina, lai nosegtu ieejas datu 

dažādību; 

 Likumu secības izveidošana, ja vairāki likumi attiecināmi; 

 Var izveidot regulāras izteiksmes, SQL pieprasījumos, tabulu veidā, Java, C++, u.c.; 

 Piemērota, labi strukturētiem datiem ar mazu skaitu datu vienību, piemēram telefona numuri; 

 Grūtāk piemērojama datiem ar daudz vienībām un lielu dažādību. 

Šī pieeja raksturojās ar to, ka likumi ir „cieti iešūti” sistēmā, kas apgrūtina šo likumu pielietošanu citiem 

ieejas datiem. Visaptverošu likumu ģenerēšana ir darbietilpīgs process un tas ir jāatkārto tiklīdz mainās iejas 

dati vai to formāts. Likumu izstrādei / ģenerēšanai ir nepieciešami datu paraugi ar dažādību, kas pilnībā 

atbilst segmentēšanai paredzēto datu dažādībai. Likumu nostrāde ir atkarīga tikai no nosacījumiem, kuri vai 

nu izpildās vai arī nē. 

6.4.2.2. Segmentēšana balstīta uz statistiku 

Uz statistiskām metodēm balstīta segmentēšana [16] izmanto varbūtību sadalījumus un atšķirībā no 

likumos balstītās segmentēšanas, simbolu virkņu daļām piešķit varbūtības. Šīs varbūtības tad arī vēlāk 

nosaka datu piederību noteiktiem datu lauciņiem. Laika gaitā ir izstrādāti vairāki statistiskie modeļi: 

- Hidden Markov models (HMMs) [17]; 

- Maximum entropy Markov models (MEMMs); 

- Conditional Random Fields (CRFs). 

Šī pieeja, salīdzinājumā ar likumos balstītu segmentēšanu, ir sarežģītāka izstrādē, bet vēlāk samaizina 

manuāli veicamo operāciju skaitu. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, statistikā balstītai segmentēšanai ir 

nepieciešami apmācības dati, kas pilnībā nosedz segmentējamo datu dažādību. Atšķirībā no likumos 
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balstītas segmentēšanas statistisko modeļu prezitāti var uzlabot ar minimālu skaitu manuālu operāciju, 

apmācot modeļus ar jauniem datiem no arvien lielākām manuāli sagatavotām un pārbaudītām datu kopām. 

Alternatīva pieeja ir apmācībai izmantot gatavus un agrāk pareizi segmentētus datus. 

6.4.2.3. Slēptie Markova modeļi 

Slēptie Markova modeļi (angl. - Hidden Markov Models) tika izstrādāti pagājušā gadsimta sešdesmitajos 

gados un plaši tiek lietoti balss atpazīšanai un valodas apstrādei. Tie ir efektīvi datu apstrādes resursu 

izmantošanā un ir tikuši pielietoti arī datu segmentēšanai [18, 19]. 

Slēptais Markova modelis (sk. 7. Attēls) veidots atbilstoši izvades laukiem (sk. 5. Attēls). Tas sastāv no 

ierobežota skaita stāvokļu ar pārejas varbūtību lielāku par nulli. Katrs no šiem stāvokļiem rada simbolu 

virknes izejā ar iepriekš noteiktu varbūtību sadalījumu. 

 

7. Attēls Vienkāršots Slēptais Markova modelis [7] 

Tabula (sk. 8. Attēls) parāda stāvokļu pārejas varbūtības, kas iegūtas no iepriekšējas modeļa apmācības. Ja 

izmanto Viterbi algoritmu, rezultātā iegūst sekojošu stāvokļu pāreju secību: Sākums → Wayfare number 

→ Wayfare type → Locality name → Postcode → Territory → Beigas. 

 

8. Attēls Pārejas stāvokļu secība modelis [7] 

 

 

 



 

 

29 

 

6.5. Datu indeksēšana 

Datu sasaistes procesā viens no svarīgākajiem datu indeksēšanas uzdevumiem ir ievērojami samazināt 

detalizēti salīdzināmo ierakstu skaitu, jo liela daļa no visiem abu datubāzu ierakstiem nesakritīs: 

 Ierakstu sadalīšana pa blokiem, sarakstiem, klasteriem - datubāzes ierakstu sakārtošana, tā, lai 

līdzīgās vērtības atrodas tuvu kopā; 

 Mērķis lai vienības, kas sakrīt nonāk vienā blokā vai klasterī, vērtības, kas nesakrīt nonāk 

dažādos blokos vai klasteros. Atsevišķi algoritmi var ievietot vienas datubāzes vienu ierakstu 

salīdzināšanai arī vairākos klasteros; 

 Salīdzina pēc fonētiskas līdzības, pēc rakstzīmju līdzības, pēc vecuma, u.c. 

6.5.1. Fonētiskās kodēšanas algoritmi salīdzināšanas pāru atlasei 

 

9. Attēls Fonētiskās kodēšanas algoritmu [7] 

Izvēle ir atkarīga no: 

 Unikālo vērtību skaita atribūtā un atkārtošanās biežuma: 

- ideālā gadījumā atkārtošanas biežumam ir vienmērīgs sadalījums; 

- reāliem datiem bieži var būt ZIPf sadalījums. 

 Tukšo vērtību skaita ierakstos: 

- ideālā gadījumā, ja nav tukšo vērtību. 

6.5.2. Bloku atslēgu definēšana 

Izvēloties bloku atslēgas, ir jāņem vērā [20], [21]: 

 Atribūtu/datu kvalitāte;  

 Atribūtu datu atkārtošanās biežums;  

 Kompromiss starp bloku skaita izvēli un to izmēriem.  
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10. Attēls Bloķēšanas atslēgu atlases piemērs [21] 

Augšējā tabulā (sk. 10. Attēls) parādīti datubāzes ieraksti, apakšējā tabulā to bloku atslēgu vērtības. Pirmā 

kolonā bloku atslēga sastāv no pasta koda (PC) apvienota ar Soundex algoritma rezultātu no personas 

vārda. Otra bloku atslēga apvieno pirmos divus ciparus no pasta indeksa un izmanto Double Methaphone 

algoritmu uzvārda pārkodēšanai. Trešā bloku atslēga apvieno pēdējos divus ciparus no pasta indeksa ar 

Soundex algoritmu, kas pielietots priekšpilsētas nosaukumam. 

 Sndx = Soundex (neder citu valodu vārdiem); 

 DMe = Double Metaphone  (slikti piemērota citām valodām); 

 Methaphone 3 - viens no precīzākajiem (nav skaidrs vai var pielāgot latviešu valodai). 

6.5.3. Indeksēšanas tehnikas izvēle 

 Bieži vien, jo tehnika atlasa vairāk ierakstu salīdzināšanai dažādās kombinācijās, jo lielākas 

izredzes, ka netiks izlaisti īsti sakrītošie pāri; 

 Datubāzēm, kuros ir zemas kvalitātes dati, labākus rezultātus dod tās tehnikas, kas ievieto katru 

ierakstu vairākos salīdzināšanas blokos vai klasteros; 

 Pētnieki joprojām strādā pie tādu algoritmu izstrādes, kas būtu labi mērogojami arī lielās 

datubāzēs, bet vienlaikus arī efektīvi.  
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11. Attēls Eksperimentāls indeksēšanas tehniku salīdzinājums [21] 

Augstāk esošajā attēlā (sk. 11. Attēls) salīdzinātas sekojošas indeksēšanas tehnikas [21]: 

 StdBlo - Standard blocking technique; 

 SorAr - Sorted neighbourhood approach; 

 SorII - Inverted index based sorted neighbourhood ; 

 AdSor - Adaptive sorted neighbourhood technique;  

 QGr - Q-gram based indexing; 

 CaTh - Threshold based canopy clustering technique; 

 CaNN - Nearest-neighbour based canopy clustering technique; 

 StMTh - Threshold based StringMap indexing technique; 

 StMNN - Nearest-neighbour based StringMap indexing technique; 

 SuAr, SuArSu - Suffix array technique; 

 RoSuA - Robust suffix array approach; 

Parādās arvien jaunas indeksēšanas tehnikas ar iepriekš zināmo tehniku modifikācijām, piemēram, iteratīva 

pieeja indeksēšanai ir atrodama Vanga darbā [22]. Ir izstrādātas arī tehnikas, kas ņem vērā savstarpējo 

sasaisti starp dažādiem ierakstiem (piemēram, cilvēki, kuri dzīvo vienā adresē, vai ir līdzautori vienam un 

tam pašam rakstam [23]. Atsevišķos gadījumos šīs pieejas var uzlabot datu saistīšanas precizitāti. 

Indeksēšanas algoritmu paralēla izpilde ļoti lieliem datu apjomiem ir apskatīta [13]. Algoritmi reāllaika 

indeksēšanai ir atrodami [24]. Bilenko, u.c., un Michelson u.c., ir izstrādājuši optimālu bloku veidošanas 

algoritmus izmantojot mašīnmācīšanās pieejas [25], [26]. Vairāku indeksēšanas tehniku apskatu var atrast 

arī [27]. Šie algoritmu salīdzinājumi parāda ievērojamas atšķirības gan veiktspējā, gan arī indeksēšanas 

precizitātē. 

Svarīgākie aspekti, kas būtu jāņem vērā šajā solī saistības /sakritības meklēšanas nolūkos ir bloku atslēgas 

definēšanas un indeksēšanas tehnikas izvēle. 
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6.6. Datu lauku un ierakstu salīdzināšana 

Praksē dati, kas tiek izmantoti salīdzināšanai var būt dažādā kvalitātē. Tie var saturēt  ievades kļūdas un 

viena un tā paša pieraksta vairākas variācijas, kā arī var būt mainījušies laika gaitā. Nereti pat vecot iepriekš 

minētos datu tīrīšanas un apstrādes procesus nav iespējams iegūt pietiekamas kvalitātes datus, lai atrastu 

visas faktiskās datu sakritības starp abām datubāzēm. Tāpēc vienkārši bināras salīdzināšanas funkcijas vietā 

sakrīt/nesakrīt ievieš sarežģītākas salīdzināšanas funkcijas. 

6.6.1. Datu lauku salīdzināšanas funkcijas 

Definē līdzīguma funkciju sim, kas izrēķina skaitlisku vērtību (koeficientu) un tā raksturo līdzību starp ai un aj 

atribūtiem. Vērtība ir „1”, ja dati precīzi sakrīt, vērtība ir „0”, ja dati [7] nesakrīt.  

 

12. Attēls Līdzīguma funkcija [7]  

Lielākā daļa pētniecības literatūrā atrodamo lauciņu salīdzināšanas funkciju minēta zemāk: 

 Exact, Truncate and Encoding Comparison [7]; 

 Edit Distance String Comparison (min. rediģēšanas operācijas) [28], [29], [30]; 

 Smith-Waterman Edit Distance String Comparison (svērtās darbības + “ “) [31], [32]; 

 Q-gram Based String Comparison (sadala sīkāk, “slīdošais logs”, efektīvāks) [33], [34]; 

 Jaro and Winkler String Comparison (skaita vienādos simbolus loga ietvaros, ņemot vērā burtu 

manīšanu vietām “pe” un “ep”.) [35], [36]; 

 Monge-Elkan String Comparison (vairākiem vārdiem, sadala elementos, salīdzina tos atsevišķi) 

[32], [37]; 

 Extended Jaccard Comparison (sadala sīkāk, “slīdošais logs”, vairākiem vārdiem) [27]; 

 Soft Term Frequency – Inverse Documment Frequency String Comparison [31]; 

 Longest Common Substring Comparison (iteratīvi nodzeš garāko sakrītošo daļu) [38]; 

 Bag Distance (Vienkāršots Edit Distance algoritms, “lētāks” eksplutācijā) [39]; 

 Compression Distance (no OCR, biloģiskas informācijas klasterēšanas) [40], [41]; 

 Editex (apvieno sevī fonētisko algoritmu līdzīgu Soundex un Distance String) [42]; 

 Syllable Alignment Distance (izmanto zilbju fonētisko informāciju un rēķina attālumus) [43]. 

6.6.2. Salīdzināšanas funkciju rezultātu piemērs 

Atšķirīgas salīdzināšanas funkcijas sniedz dažādus līdzības koeficentus vienām un tām pašām simbolu 

virknēm. Ja uz šo līdzības koeficientu vērtību bāzes pieņem lēmumus par datu saistību/sakritību, iegūs 

atšķirīgus rezultātus. Algoritms konkrētā situācijā ir precīzāks, ja patiesi sakrītošiem datiem, līdzības 

koeficienta vērtība tuvojas vai ir vienāda ar „1”, savukārt, patiesi nesakrītošiem datiem šī vērtība tuvojas vai 

ir vienāda ar „0”. 
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13. Attēls Salīdzināšanas funkciju iegūtās atšķirīgās līdzības koeficienta vērtības [7] 

6.6.3. Ierakstu salīdzināšanas vektori 

 Vienkāršākā ir datu lauciņu sakritības noteikšana pēc viena skaitļa “SimSum” (sk. 14. Attēls). 

Paļaušanās uz vienu skaitli ierakstu salīdzināšanā var radīt kļūdas.  

 

14. Attēls Ierakstu salīdzināšanas vektoru SimSum [7]. 

 14. Attēls ilustrē divu ierakstu salīdzināšanas koeficienta iegūšanu no salīdzināšanas vektoru 

vērtībām. Piemēram, a2 un b2 ierakstiem salīdzināšanas vektors ir aprēķināts {0.78, 0.56, 0.0, 

0.73, 0.51, 0.0, 0.5, 1.0}, summējot šīs vērtības nesvarotā veidā iegūst 4.08, cits variants pirms 

vienas vērtības izrēķināšanas var salīdzināšanas vektoram atsevišķām pozīcijām piešķirt svarus, 

piemēram, piešķirot lielāku svaru uzvārdu datu laukam nekā vārdu datu laukam.  

6.6.4. Secinājumi salīdzināšanas funkciju izvēlei: 

 Detalizēta visu metožu salīdzināšana dažādiem datu tipiem nav veikta; 

 Ja vairāki vārdi, tad vispirms segmentācija, un tad kāda no metodēm, jeb Monge-Elkan, 

SoftTFIDF vai Extended Jaccard; 

 Tekstam, kas satur vārdus, uzvārdus, ielu, pilsētu, nosaukumus labāka ir Jaro-Winkler 

approximate string comparison metode; 

 Īsākām virknēm Edit distance vai Q-gram metodes ir piemērotākas; 
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 Optimālam lietojumam ieteicams veikt testus uz datiem, kur sakritība jau ir zināma; 

 Daudzām funkcijām sarežģītība ir pieaug kvadrātā atkarībā no simbolu virknes garuma; 

 Pētījumi notiek par: 

- vārdu salīdzināšanu dažādās valodās; 

- adaptīvām funkcijām, kas būtu apmācāmas ar jauniem datiem un spētu vēlāk 

pietiekami precīzi salīdzināt tāda paša veida datus. 

6.6.5. Klasifikācija 

Jo salīdzināšanas vektors, kas iegūts iepriekš, uzrāda lielākas vērtības, jo ir lielāka varbūtība, ka ieraksti 

atbilst vienam un tam pašam reālās pasaules objektam vai subjektam. Atsevišķas klasifikācijas metodes var 

ņemt vērā relāciju informāciju starp cilvēkiem (vairāki viena un tā paša raksta autori, vairākiem viens un tas 

pats telefons, vairāki dzīvo vienā un tajā pašā adresē u.c.). 

6.6.6. Klasifikācijas metodes: 

 Threshold-Based Classification klasifikācija pēc sliekšņa vērtības:  

- Divu stāvokļu klasifikācija sakrīt/nesakrīt pēc SimSum;  

- Trīs stāvokļu klasifikācija sakrīt/nesakrīt un varbūt sakrīt, tiek lietots apakšējais 

slieksnis, augšējais slieksnis; 

- Papildus  gan divu stāvokļu gan trīs stāvokļu klasifikācijā var izmanto vektora 

summēšana ar svaru piešķiršanu, t.i. lielāka svara piešķiršanu nozīmīgākajiem datu 

lauciņiem [4]. 

 Probabilistic Classification (summēšana ar svarošanu + lielāka sakritības varbūtība piem. 

retākiem uzvārdiem Smith/Bērziņš nekā Djicstra/Mietiņš), tālāk attīstītas metodes uz Bajesa 

tīklu bāzes [44], [4]; 

 Cost-Based Classification balstīta uz Bajesa tīkliem (ņem vērā  izmaksas, kas var rasties kļūdu 

dēļ apvienojot dažādu subjektu datus, kļūdu dēļ neapvienojot viena subjekta datus) Ir vajadzīgi 

“apmācības dati” kuriem zināms patiesais statuss. Modeļa mērķis ir minimizēt izmaksas [45], 

[46]; 

 Rule-Based Classification balstīta uz likumiem (ja likumi tikai klasificē atbilstību grupu 

“matches”, tad likumu secība nav svarīga, ja likumi klasificē ierakstus vairāk kā vienā klasē, tad 

likumu secība ir svarīga [47], [48].  

6.6.7. Klasifikācijas metodes balstītas uz likumiem 

Likumu precizitātes noteikšanai ir jābūt pieejamiem pārbaudes datiem:   

 Var rakstīt likumus iteratīvi manuāli pārbaudot, bet tas ir darbietilpīgs process; 
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15. Attēls Klasifikācijas likumu piemērs, ko var pielietot agrāk iegūtajiem salīdzināšanas vektoriem [14] 

 Var likumus automātiski ģenerēt no apmācības datu kopas kurai ir zināms sakritības statuss 

“Match”. Izmantojot Sequential Coverage Algorithm, kas aizgūts no mašīnmācīšanās; 

 

16. Attēls Pirmā iterācija likumu automātiskai formulēšanai izmantojot mašīnmācīšanās pieejas [49] 

 Atlasa vienu ņemot vērā precizitāti un to cik ieraksti tiek aptverti, paplašina likumu ar citu 

nosacījumu; 

 

17. Attēls Otrā iterācija likumu automātiskai formulēšanai izmantojot mašīnmācīšanās pieejas [49] 

 Likuma paplašināšanu turpina līdz sasniegts kāds ierobežojošs kritērijs; 

 Tad visus ierakstus, kuri atbilst šim likumam, izņem no apmācības kopas un turpina veidot 

nākamo likumu.  

6.6.7.1. Klasifikācijas metodes ar modeļa apmācību 

 Supervised Classification Methods – klasifikācijas metodes ar modeļa apmācību – binārā 

klasifikācijas metode mākslīgajā intelektā un mašīnmācīšanās. Vispirms (1) veido klasificēšanas 

modeli izmantojot apmācības datus, tad (2) nosaka precizitāti ar citiem līdzīgiem datiem, svarīgi 

izvairīties no over-fitting.  Ja precizitāte nav pietiekama jāmaina parametri. Metode būs 

atkarīga no datiem. Visbeidzot (3) pielieto modeli jauniem datiem. 

- Nepieciešams vienāds skaits sakritības / nesakritības apmācības datiem; 

- Apmācības datiem ir labi jāreprezentē īstie klasificējamie dati.  
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6.6.7.2. Lēmumu koku ģenerēšanas metode 

Lēmumu koku ģenerēšanas (angl. - Decision tree induction) metode ir viena no metodēm, kas tiek lietota 

datizracē [49]. Šī pieeja ir labi vizualizējama un lēmumu kokus turklāt vēl viegli var pārvērst likumos. 

 

18. Attēls Lēmumu koki, kas  izveidojušies apmācot modeli ar četriem piemēra vektoriem [7] 

Lēmumu koks kreisajā 13. attēla pusē ir labāks, jo ir ātrāks, mazāk pārbaudes operāciju, bet arī daudz plašāk 

pielietojams, jo slieksnis > 0.15 lēmumu koka labajā pusē ir ļoti mazs un novedīs pie overfitting problēmas, 

kad modelī ir iekļautas pārbaudes/sliekšņi, kas praktiski nav vispārināmi uz citiem datiem. 

6.6.7.3. Support vector machine 

Support vector machine  ir relatīvi nesena klasifikācijas metode, kuras ietvaros dati tiek attēloti 

daudzdimensiju telpā, un tiem nosaka lēmumu robežas [50]. 

 

19. Attēls Vienkāršota SVM ilustrācija 2D telpā ar atliktiem četriem sakritības vektoriem [7] 

Šīs metodes lietošanai ir divas problēmas: (1) nesakrītošo ierakstu skaits ir daudz lielāks nekā sakrītošo 

ierakstu skaits. Daļēji šo problēmu var risināt izvēloties apmācības datiem atlasot tādu skaitu sakrītošo 

ierakstu, kas vienāds ar nesakrītošo ierakstu skaitu apmācības datos. (2) atlasīt tādu apmācāmo datu kopu, 

kas reprezentē visus klasificējamos datus. Alternatīva šeit būtu apmācīt klasificētāju iteratīvā veidā.  

 

6.6.7.4. Citas klasifikācijas metodes: 

 Active Learning Approaches – iteratīvas darbības: 
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- Klasifikācijas modeļa apmācība;  

- Jaunu salīdzināšanas vektoru klasifikācija;  

- Griešanās pie eksperta pie palīdzības grūtākajos gadījumos;  

- Jauno salīdzināšanas vektoru pievienošana sakritība/nesakritība;  

- Jauna uzlabota modeļa apmācība.  

Process iteratīvi turpinās līdz sasniegts kritērijs [51]. 

 Clustering-Based Approaches – klāsterošanas mērķis ir ģenerēt klasterus, kuros ierakstiem ir 

augsta savstarpējā līdzība, bet zema līdzība ar ierakstiem citos klasteros. Ir nepieciešami 

apmācības dati kuriem zināms sakritības statuss [49]; 

 Collective Classification (collective entity resolution techniques) hierarhiska/iteratīva sadalīšana 

klasteros vai uz grafiem balstīta salīdzināšana:  

- Ģenerē relāciju grafu, kas sastāv no atbilstībām starp dažādu veidu objektiem. Ir divu 

veidu saites, kur atbilstība ir skaidri zināma un saitēm, kur atbilstība nav zināma [52]. 

 

20. Attēls Relāciju grafs bibliogrāfiskiem datiem [52] 

6.6.8. Klasifikācijas metožu izvēle – secinājumi: 

 Pagaidām neeksistē visaptverošs klasifikācijas metožu salīdzinājums šajā jomā; 

 Atkarīga no datu veida un to raksturojošām īpašībām; 

 Atkarīga no tā kas ir pieejams programmatūrā, vai ko var izveidot; 

 Metodes galīgai izvēlei varētu izveidot eksperimentālo datu kopu, kur sakritības statuss  ir 

zināms visiem ierakstiem un salīdzināt metožu efektivitāti tam konkrētajam datu tipam, kuram 

tas nepieciešams (vērtību robežas, kļūdu veidus, biežumus utt.).  

6.7. Rezultātu novērtēšana un metrikas 

Drošai datu saistības sakritības atrašanas procesa rezultātu novērtēšanai ir nepieciešami dati, kuru 

sakritības statuss ir iepriekš zināms – „patiesie dati”. Tālāk šī novērtēšana tiek veikta: 

 Salīdzinot iegūtos rezultātus ar iepriekš zināmiem patiesiem datiem: 
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- Piemēram, no iepriekšējiem “data matching” projektiem, kurus vēlāk ir pārbaudījuši 

jomas eksperti labojot nepilnības – risks, ka nepilnības nebūs pilnībā izlabotas; 

- Piemēram, manuāli ģenerējot patiesos datus ar sakritības statusu – risks ieviest kļūdas.  

 Vēlams iegūt apmēram vienādu sakrītošo un nesakrītošo ierakstu skaitu. Vienkāršākais veids 

sadalīt ierakstus pa SimSum vērtībām un paņemt no katras vērtības pa vairākiem ierakstiem: 

- Publiski pieejamas pārbaudītas datu kopas zinātnieku vajadzībām; 

- Var sintezēt, ģenerēt datu kopas ar līdzīgām īpašībām kā apskatāmajiem datiem pēc 

statistikas likumiem vai ņemot par pamatu citu līdzīgu datubāzu datus. Risks, ka 

neatspoguļos pilnībā reālās pasaules datus. 

Ideāls datu saistības sakritības meklēšanas rezultāts ir pareizi klasificēti patiesi sakrītošie ieraksti kā sakrītoši 

un patiesi nesakrītoši ieraksti kā nesakrītoši ar minimālu kļūdu skaitu. 

 

21. Attēls Iespējamo kļūdu matrica un ieteicamās metrikas precizitātes novērtēšanai [7] 

Attēlā esošā iespējamo kļūdu matrica raksturo kļūdas, kādas rodas datu sasaistes / saistības meklēšanas 

procesa rezultātā. Raksturlielums prec (precision) bieži tiek lietots meklēšanas rezultātu noteikšanā un tiek 

aprēķināts kā TP/(TP + FP), šis lielums raksturo cik precīzi klasifikators atrod patiesi sakrītošos ierakstus. 

Raksturlielums rec (recall) raksturo cik daudz patieso sakrītošo ierakstu pāru ir pareizi klasificēti kā sakrītoši 

un tiek aprēķināts kā TP/(TP + FN). Raksturlielums F-measure  ietver sevī gan prec gan arī rec un ir liels 

skaitlis tikai gadījumā, ja prec  un rec ir lieli. 
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7. Datu apstrādes metožu identificēšana 

Šajā nodaļā ir identificētas un izvirzītas tālākai pētīšanai un, iespējams, arī eksperimentālai izstrādnei 

vairākas datu apstrādes metodes, kas atbilst „indeksēšanas” un „klasifikācijas” solim iepriekš apskatītajā 

attēlā. Šī diagramma atbilst vispārīgam datu sasaistes datu sakritības meklēšanas uzdevumam atspoguļojot 

svarīgākos risinājuma posmus. 

 

22. Attēls Datu avotu sasaistes shēma [7] 

7.1. Indeksēšanas metodes 

Veicot literatūras pētījumu, tika secināts, ka bloku atslēgu definēšanas algoritmi (indeksēšana) ietver 

valodām specifiskus algoritmus personvārdu (arī nelatviskas izcelsmes) dažādu pierakstu atpazīšanu vienas 

valodas ietvaros: Soundex, Double Metaphone, Methaphone 3. Precīzākais no tiem Angļu valodai ir 

Methaphone 3 un ir komerciāls produkts. Tālākajā gaitā tiks izpētīta iespēja kādu no šiem algoritmiem, 

vēlams Methaphone 3:  

 Pielāgot personvārdu atpazīšana latviešu valodai;  

 Pielāgot personvārdu pierakstu atpazīšanai Latvijas kaimiņvalstu valodām. 

7.2. Klasifikācijas metodes 

Pieņemot, ka sākotnējā datu kvalitāte ir augsta un lietojot kādu no standarta indeksēšanas metodēm / 

salīdzināšanas funkcijām, praktiski nozīmīga ir atsevišķu klasifikācijas metožu sīkāka izpēte. Tas atbalstīs 

funkcionālāka prototipa izstrādi. 
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7.2.1. Lēmumu koku ģenerēšana (Decision tree induction) 

Lēmumu koku ģenerēšanas (Decision tree induction) metode ir viena no metodēm, kas tiek lietota datizracē 

[49]. Šī pieeja ir labi vizualizējama un lēmumu kokus, turklāt, viegli var pārvērst likumos. Atsevišķi pētījumi 

liecina, ka šī metode var būt viena no visprecīzākajām metodēm atsevišķu ierakstu saistīšanā, sakritības 

meklēšanā starp diviem datu avotiem [53]. 

7.2.2. Collective Classification 

Šīs metodes atšķiras no citām ar to, ka datu saistības/sakritības meklēšanas starp diviem ierakstiem izmanto 

arī šī ieraksta saites starp citiem ierakstiem tajā pašā datubāzē. Šī relāciju klasteru veidošanas vai grafu 

veidošanas pieeja ir relatīvi jauna [52] un atsevišķos gadījumos var ļoti uzlabot rezultātu precizitāti. Tomēr 

metodes sarežģītības dēļ var pārlieku pieaugt skaitļošanas apjomi lielām datubāzēm [54]. 

Secinājumi 

Datu saistības noteikšanas sākumā ir grūti notiek cik liels resursu ieguldījums  būs nepieciešams datu 

pirmapstrādei (tīrīšanai, standartizēšanai un segmentēšanai). Zemas kvalitātes datiem šis var būt 

darbietilpīgs un laikietilpīgs process. Atsevišķos gadījumos datu priekšapstrādi varētu iekļaut kā iteratīvu 

ciklu, kur katra cikla beigās tiek pārbaudīta rezultējošo datu saistības kvalitāte. No šāda viedokļa datu 

saistības algoritmos būtu nepieciešams iebūvēt automātisku parametru maiņu vai pat algoritmu maiņu. 

Datu saistības algoritmu pārnesamība starp dažādām lietojumu jomām ir ierobežota salīdzināmo datu 

specifikas, raksturīgo datu pieraksta veidu un kļūdu dēļ. Daudzi no šajā nodaļā aprakstītajiem algoritmiem ir 

atkarīgi no valodas fonētikas likumiem un statistiskajām īpašībām, tāpēc, apmācot algoritmu statistiskos 

modeļus ir jāatlasa „patiesi” dati ar pēc iespējas līdzīgākām statistiskām īpašībām. 

Datu saistības meklēšanas procesā nereti gadās neaizpildīti tukši datu lauki. Šādās situācijās būtu svarīgi 

noskaidrot iemeslus tukšajiem laukiem. Zinot šo informāciju, atsevišķos gadījumos varētu labāk pielāgot 

algoritmus tādējādi uzlabojot datu sasaistes precizitāti. 

Maksimālās datu klasifikācijas un apstrādes efektivitātes sasniegšanai būtu vēlams veikt praktisku 

klasifikācijas metožu salīdzinājumu konkrētajiem datu tipiem. 

Vairums no pasaulē izstrādātajām metodēm ir pārsvarā balstītas uz valodas sintaktiskajām īpašībām, 

neņemot vērā semantiku [55]. Ja datu avoti ir vāji strukturēti vai satur lielu daudzumu dažādu datu veidu, 

manuāla datu līdzīgu datubāzu tabulu atrašana datu sakritības meklēšanai var izrādīties laikietilpīga un 

dārga. Tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt un attīstīt metodes, kas balstās uz semantisko analīzi.  
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8. Kopējie secinājumi 

Pētījuma gaitā gūti šādi secinājumi: 

 Lursoft izvērtējot juridiski pieejamās datu bāzes un tiesisko regulējumu, secinājis, ka 

informācijas avoti, kurus izraudzīties personu saistību analīzes algoritma prototipa izstrādei, 

būs: 

- LR Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētie subjekti un par tiem uzkrātā informācija; 

- Publiski pieejami tiesu nolēmumi; 

- LR normatīvie akti (likumi, MK noteikumi u.c.), to vēsturiskās un aktuālās redakcijas; 

- Periodisko izdevumu, portālu publikācijas, pašvaldību ziņas, kas publicētas  Lursoft 

piederošajā portālā www.news.lv. 

 Pētījuma gaitā vērtējumus par risināmās problēmas aktualitāti snieguši 20 eksperti -  analītiskie 

žurnālisti, tirgus žurnālisti, ekonomikas speciālisti, augsta līmeņa speciālisti, sabiedrisko 

attiecību speciālisti, tiesību eksperti, praktizējoši juristi, advokāti un tirgus speciālisti, no kuru 

sniegtajām atbildēm izriet, ka publicitātes apkopošana, datu avotu analīze, integrācijas 

nodrošināšana  un uz tā bāzes pakalpojumu veidošana, ir nepieciešama un speciālistiem būtu 

noderīga; 

 Izvērtējot Lursoft iepriekš veiktos pētījumus un veicot analīzi par lietotāju veiktajiem 

pieprasījumiem, Pētījuma sākotnējā etapā kā informācijas avotu objekti ir izraudzītas 

amatpersonas (fiziskas un juridiskas personas) un to savstarpējo saistību algoritmu veidošana; 

 Šobrīd izskatītas un identificētas divas datu apstrāde metodes - Lēmumu koku ģenerēšana 

(Decision tree induction) un Collective Classification, kuras sīkāk tiks analizētas, kuras no tām 

tiks izmantotas eksperimentālai algoritma izstrādei.  
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