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Mākoņdatošana
• Uz Interneta tehnoloģijām bāzēta datu apstrāde, izmantojot

koplietošanas resursus tādus, kā
– infrastruktūra,

– programmatūra ,

– informācija,

kas tiek piegādāta klientam pēc pieprasījuma.

• Nākamais attīstības solis pēc virtualizācijas, servisa orientētas
arhitektūras un sabiedriskās datošanas (utility) principu plašas
pielietošanas.

• Informācijas sistēma tiek saņemta kā pakalpojums.



Valsts pārvaldes ikdiena

Optimāla resursu izmantošana

• Finansējuma samazinājums

• Sabiedrības pieprasījums pēc arvien kvalitatīvākiem 
pakalpojumiem

Mākoņdatošana ir veids, kā mainīt domāšanu!



Esošie principi

• Darīt visu patstāvīgi

• Uzmanības koncentrēšana uz 
tehniskiem aspektiem



Valsts pārvaldes IKT infrastruktūra 2011

• Valsts informācijas sistēmas
– Liela dažādība

– Orientētas uz iestādes vajadzībām

• E-pakalpojumu platforma
– Orientēta uz iedzīvotāja vajadzībām

– Servisa orientēta arhitektūra

– Strādā koplietošanas komponentes

• Informācijas sistēmas
– Katras iestādes lēmums

...



Valsts  mākonis

• Mākonis, kura uzbūvē un organizēšanā ir izmantotas visas 
mākoņdatošanas priekšrocības, ņemot vērā publiskās pārvaldes 
īpatnības

• Valsts mākonis var sastāvēt no vairākiem mākoņiem 

• Vienas iestādes IS var būt mākonis otrai iestādei



Nākotnes principi 

• Kopdarbība 

• Izmantot jau rādītas lietas

• Uzmanības 
koncentrēšana 
pievienotās vērtības 
rādīšanai

Viss ir cilvēku rokās



Valsts mākonis 2011 

• Informācijas koplietošana (dati jāņem no pirmavota)
– nostiprināts Valsts informācijas sistēmu likumā
– strādā 99.99%
– bet informācijas apmaiņa ir neviendabīga

• E-pakalpojumu platforma www.latvija.lv
– iedzīvotāju e-pakalpojumu portāls –maksājumu apstrāde
– autentifikācija
– datu apmaiņas risinājumi

• Centralizētie risinājumi publiskajām iestādēm
– E-iepirkumi
– ....

Svarīgākais valsts mākonis => informācijas mākonis

http://www.latvija.lv/


Vienotā pieteikšanās pamatstudijām LU, 
LLU un RTU



Fakti
• Laiks 

– Prasību noteikšanas laiks – 3 mēneši
– Iepirkums – 7 mēneši
– Pakalpojuma izstrādes laiks – 6 mēneši

• Sadarbības partneru skaits – 3

• Platforma universitātēm
– vienotā pieteikumu apstrāde, izvērtēšana un rezultātu paziņošana
– Esošo risinājumu un pieredzes atkalizmantošana

• Pieteikumus varēja iesniegt elektroniski un klātienē
– Uzņemšanas procesu vienādošana tikai atslēgas posmos, bet katra 

universitāte tomēr pati noteica kritērijus

• Topošie studenti
– viens pieteikums, viena maksa 
– sekoja konkursam tiešsaistē
– mainīja prioritātes tiešsaistē 



Kritērijs ir efektivitāte un ilgtspēja



Veiksmes formula

– veidot  kopā ir sarežģītāk

+ uzturēt kopā ir vienkāršāk

+ lielāka funkcionalitāte 

= ??



Valsts mākonis 2015

• Valsts informācijas sistēmas
– Liela dažādība, bet notikusi konsolidācija
– Orientētas uz iedzīvotāju un iestādes vajadzībām vajadzībām

• E-pakalpojumu platforma – www.latvija.lv
– Orientēts uz iedzīvotāja vajadzībām
– Daudz  ērto e-pakalpojumu
– E-konsultācijas
– Servisa orientēta arhitektūra
– Vienkārši un plaši pielieto koplietošanas komponentes

• Valsts Mākoņu IS
– E-iepirkumi (e-katalogs, e-izsoles, e-konkursi)
– Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēma
– vēl kādas 3 ...



Paldies!


