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Kas ir mākonis jeb mākoņskaitļošana?  



Nav 21. gadsimta izgudrojums 

• Pamatdomas sākšanās 1950. gadā 

• 1970. gadā – tehnoloģijas attīstība 

• Sākot no 1990. gada sāka palikt par publisku pakalpojumu 



Datu glabāšanas, skaitļošanas jaudas vai 
programmatūras pakalpojumu pirkšana 

no citas kompānijas, piekļūstot šiem 
resursiem caur Internetu. 

 
 



Vai esam to lietojuši? 



Facebook 

YouTube 

Twitter 

Draugiem.lv 

Swedbank 

Yahoo! Mail 

Instagram 

Spotify 

Gmail 

Myspace 

Apple iCloud 

PayPal 

Google Drive 

LinkedIn 

Dropbox 



Vai mākonis visiem ir viens? 

PRIVĀTAIS DALĪTAIS PUBLISKAIS HIBRĪDA 

Pakalpojumi un 
infrastruktūra, 
kuru pārvalda 

uzņēmums 
darbinieki vai 

piesaistīta trešā 
puse. 

Vairākas 
organizācijas 
(piemēram, 

franšīzes tīkls) 
dala piekļuvi 
privātajam 

mākoņ-
pakalpojumam 

 
 

Standartizēti 
risinājumi un 
pakalpojumi, 

kurus nodrošina 
lielie  

pakalpojumu 
sniedzēji, tādi kā 

Google vai 
Microsoft 

 
 

Kombinācija starp 
privāto un 

publisko mākoni. 
Piemēram, 
e-pasti tiek 

uzturēti pub- 
liskajā, taču 

uzņēmuma re- 
sursu plānošanas 

risinājums – 
privātajā. 

 
 



TOP 3 iemesli, kas attur no 
mākoņpakalpojumu lietošanas 

• 28% Datu atrašanās, drošības un 
privātuma riski 

 

• 17% integrācija ar esošo IT 

 

• 16% juridiskie, likumdošanas un 
atbilstības jautājumi 

Datu avots: KPMG pētījums - http://www.kpmg-institutes.com/institutes/shared-services-outsourcing-institute/articles/2015/03/spps-it-outsourcing-management-summary-2014-15.html 



 Ikdienas riski 

• Klientu dati publiski pieejami 

• Publiskota organizācijas iekšējā informācija 

• Administratīvā atbildība 

• Sistēmu nepieejamība 

• Finanšu zaudējumi 

• Reputācijas zaudējumi 



Tik pat droši, cik bankā? 



Atbildības sadalījums 

• Identitācijas pārvaldība 

• Fiziskā drošība 

• Personāla drošība 

• Pieejamība 

• Aplikāciju drošība 

• Slepenība 

Mākoņpakalpojuma sniedzēji: Pakalpojuma lietotāji: 

• Gudra pārvaldība un lietošana 



Stereotipi 



Ieguvumi 

• Nav nepieciešama sava infrastruktūra 

• Pieejama pēc pieprasījuma 

• Nav nepieciešama It personāla iesaiste uzturēšanā (ar izņēmumiem) 

• Programmatūra ir gatava darbam 

• Samazinātas IT uzturēšanas izmaksas 

• Uzņēmējdarbības nepārtrauktība 

• Samaksa atbilstoši izmantotajam 



Mākonis bibliotēkā? Līga Kursīte 

Pakalpojumu vadītāja, Telia Latvija 



Pilotprojekts: 
Darbvirsmu virtualizācija 

Latvijas publiskajās bibliotēkās 
• Kultūras informācijas sistēmu centra un 

   Telia Latvija kopīga iniciatīva 

• Testa vide: 2 pagastu bibliotēkas Vidzemē 

• Līdzšinējais testēšanas periods: 1 mēnesis  

• Rezultātu izvērtējums: š.g. decembrī. 

 



Paldies! 
janis.stirna@telia.lv 

liga.kursite@telia.lv  

cloudy.lv 
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