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Kā padarīt privātumu un kiberdrošību par 
vēlamo pakalpojumu? 



Saturs 

• Problēmas apraksts 

• Pieprasījums pēc privātuma un kiberdrošības 

• Faktori, kas ietekmē drošības pakalpojumu izvēli 

• Kopsavilkums 



Problēmas apraksts 



Problēmas apraksts 
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http://www.internetsociety.org http://www.internetworldstats.com 



Problēmas apraksts 

$326B → $554B  
2015       2019 

https://www.statista.com 



Problēmas apraksts 

$4B → $29B 
    2015          2020 

  

http://www.forbes.com/ 



Problēmas apraksts 

$75B → $170B 
   2015  2020 

http://www.forbes.com/ 



Problēmas apraksts 

http://cybersecurityventures.com/ 

$3T → $6T gadā 

   2015        2021 

  



Problēmas apraksts 



Faktori, kas ietekmē drošības 
pakalpojumu izvēli 



Kontrole un pašpārliecība 

Iespēja pieņemt lēmumus attiecībā uz saviem un citu datiem 

 

• Vairāk iestatījumu → + informācija 

• Vairāk laukumu aizpildīšanai → + informācija  

• Vairāk iespēju pieņemt lēmumu → + informācija  

• Maz informācijas par sankcijām → + informācija 

        Trešās personas ≠ kontrole 

                ? aizsardzība 

 



Risks 

Atkarīgs no riska uztveres ņemot vērā specifiskās īpatnības 

 

• Teorētisks risks → + informācija, - aizsardzība 

• Nebija nopietnu notikumu → + informācija, - aizsardzība 

• Mazāks tiešs risks → + informācija, - aizsardzība 

• Pusaudži → + informācija, - aizsardzība 

• Bērni un seniori → - informācija, ? aizsardzība 

• Trešās pasaules valstis → + informācija, - aizsardzība 

 



Uzticība 

Attiecību pamats 

• Personīgi laba attieksme → + informācija, - aizsardzība 

• Personīgi pazīstama persona → + informācija, - aizsardzība 

• Pazīstama persona → + informācija, - aizsardzība 

• Uzticība varas pārstāvjiem → + informācija, - aizsardzība 



Nauda 

Naudai ir tiešs efekts un to var ātri iemainīt pret kaut ko 

 

• Izdevīgs piedāvājums → + informācija, - aizsardzība 

• Jebkurš piedāvājums →  + informācija, - aizsardzība 

• Pārāk izdevīgs piedāvājums → - informācija, + ? aizsardzība 

• Salīdzinoši dārgs piedāvājums → - informācija, ? aizsardzība 

 

Daudzi personas dati nav uzskatami par investīciju  

 



Sociāls stimuls  

Vēlme socializēties ar noteiktu mērķi 

• Pieņemts dalīties ar informāciju → + informācija 

• Pieņemts nerūpēties par drošību → - aizsardzība 



Emocijas 

Labs ietekmes instruments, rezultāts atkarīgs no daudziem faktoriem  

• Prieks → + informācija, - aizsardzība 

• Jauka informācija → + informācija, - aizsardzība 

• Jaunība → + informācija, - aizsardzība 

• Pozitīvas emocijas → + informācija, - aizsardzība 

• Bailes → + informācija, - aizsardzība 

 

      Īslaicīga ietekme 

         vs. Izglītība  

 

Whatsapp 



Ērtība un laiks 

• Mobilais → + informācija, - aizsardzība  

• Ātrums → + informācija, - aizsardzība  

• Viss vienā vietā → + informācija, - aizsardzība  

• Vienkāršums → + informācija, - aizsardzība  

• Traucē → - aizsardzība  

• Prasa pārāk daudz uzmanības → - aizsardzība 

  

     Atkarīgs no apstākļiem un personu īpatnībām  

 



Vara, autoritāte 

• Informācijas trūkums → + informācija, - aizsardzība  

• Nespēja pieņemt lēmumu → + informācija, - aizsardzība  

• Nespēja veikt darbību → + informācija, - aizsardzība  

• Citas priekšrocības → + informācija, - aizsardzība  

• Funkciju izpilde → + informācija, - aizsardzība  

• Stils → + informācija, - aizsardzība  

 



Dokumenti, noteikumi 

• Pārāk apjomīgi → - aizsardzība, + informācija  

• Pārāk sarežģīti → - aizsardzība, + informācija 

• Bieži mainās → - aizsardzība, + informācija 

• Starptautiskās lietas → - aizsardzība, + informācija 
    
 Ja dokumenti būtu pārāk saprotami, lietotāji tos lasītu 



Balvas 

Atkarīgs no tā, kas pasniedz balvas 

• Balva → + - informācija, + - aizsardzība   

• Periodiskās balvas → + - informācija, + - aizsardzība  



Uzņēmumi, privātums un kiberdrošība 

• Publiska informācija par uzbrukumu → ↓  ienākums 

•  ↓  ienākums → valdes dalība, + aizsardzība  

• Tiesvedība → izlīgums 

 



Atbildība 

 

«Saplēsta loga» pieeja → + aizsardzība  



Informācijas resursi un komunikācija 

• Televīzija, Internets, radio, avīzes 

• Informācijas periodiska atkārtošana 

• Vietēja situācija 

• Facebook un e-pasts 

• Datori, mobilie telefoni, planšetdatori 

→ Informācija 
→ Aizsardzība 



Kopsavilkums 



Par mums 

Law Office Spridzāns sniedz izcilas kvalitātes juridiskos pakalpojumus biznesa vidē. Birojs atrodas Rīgā. Mūsu 
pieredze strādājot valsts pārvaldē un sadarbojoties ar pašvaldībām ļauj mums sasniegt sekmīgu rezultātu situācijās, 
kur klienta interesēm nepieciešama adekvāta aizsardzība. 

Biroja juristiem ir izcila pieredze strādājot risinot ļoti sarežģītas, svarīgas un steidzamas lietas grūtos apstākļos. 
Juristu reputācija, pieredze un akadēmiskās zināšanas vienlaicīgi nodrošinot individualizētu klientu apkalpošanu 
ļauj mums būt par izcilu partneri, lai nodrošinātu visaugstāko rezultātu pārstāvot klienta intereses. 

 

 
 

 

 

Law Office Spridzāns sniedz vairākus pakalpojumus tostarp šādās jomās: 

Bankas un finanses, maksājumi un elektroniskā nauda, kapitāla 
tirgi un finanšu instrumenti, investīciju fondi un struktūras 

Korporatīvās un komerctiesības, uzņēmumu iegāde, 
restrukturizācija un apvienošana, privātā kapitāla investīcijas un 
privatizācija 

Datu aizsardzība un kiberdrošība Enerģijas ražošana un sabiedriskie pakalpojumi 

Vietēja, starptautiska tiesvedība un strīdu risināšana Publiskie iepirkumi un uzņēmējdarbības ierobežojumi 

Valsts pārvalde un administratīvās tiesības Intelektuālais īpašums, informācijas tehnoloģijas 

Starptautiskā tirdzniecība, nodokļi un muita Būvniecība un nekustāmais īpašums 

Eiropas savienības, Krievijas un NVS tiesības Darba tiesības 



Komandas pārstāvji 

 
 

 

Anna Vladimirova - Krjukova 
Juriste, kiberdrošības speciāliste 
 

Annai Vladimirovai-Krjukovai ir 4 gadu pieredze sniedzot klientiem juridiskās, datu aizsardzības, finanšu 
un nodokļu konsultācijas. Annas galvenā specializācijas joma ir datu aizsardzība: viņa veic datu 
aizsardzības apmācību, sniedz konsultācijas un piedalās tematiskos pasākumos. Papildus Anna ir 
specializējusies M&A, korporatīvo tiesību, nodokļu, intelektuālā īpašuma, banku un finanšu tiesību, 
dabas aizsardzības, starptautiskās tirdzniecības, nekustamā īpašuma un cilvēktiesību jautājumos.  

Ansis Spridzāns 
Vadošais partneris, sertificēts datu aizsardzības speciālists 
 

Dibinātājs un vadošais partneris Ansis Spridzāns ir jurists ar 15 gadu stāžu jurisprudencē. Viņa 
profesionālā pieredze īpaši augsti tiek vērtēta juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar finanšu, investīciju 
un kapitāla tirgu jautājumiem Austrumeiropā un bijušās Padomju Savienības teritorijā. Jāatzīmē Anša 
pieredze strādājot valsts pārvaldē, vadot Privatizācijas aģentūru, jo tā ļauj labāk izprast un 
nepieciešamības gadījumā izskaidrot klientiem administratīvos, valsts pārvaldes un politiskos procesus. 

Svetlana Hramčenko 
Vecākā juriste, advokāte 
 

Svetlanai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze juridisko konsultāciju sniegšanā. Viņas galvenā specializācijas 
joma ir komerctiesības. Viņa ir sniegusi konsultācijas lielākajiem Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem M&A 
darījumos, reorganizācijas, restrukturizācijas un citos jautājumos. Svetlana ir sniegusi juridisko atbalstu, 
veicot vienas no Latvijas lielākajām līzinga kompānijas padziļināto izpēti un koordinējusi viena no 
lielākajiem Zviedrijas uzņēmuma Baltijas meitas sabiedrību pārrobežu apvienošanos. 



Kontakti: 

 

 

 

www.spridzans.lv 
www.facebook.com/spridzans  
www.linkedin.com/company/law-office-spridzans 

Anna Vladimirova-Kryukova 
Juriste, Law Office Spridzāns 
 
Tērbatas iela 14, Rīga LV-1011 
+371 29274672 
anna.vk@spridzans.lv 

Ansis Spridzāns 
Vadošais partneris, Law Office Spridzāns 
 
Tērbatas iela 14, Rīga LV-1011 
+371 29274672 
ansis.spridzans@spridzans.lv 

http://www.spridzans.lv/
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