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Jaunas tehnoloģijas
un pakalpojumi virza tirgu
Pēdējo pusotra divu gadu laikā par galveno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(IKT) virzītājspēku Latvijā, šķiet, kļuvusi jauno telekomunikāciju tehnoloģiju attīstība.
Jo īpaši tas sakāms par mobilajām telekomunikācijām, kas būtiski iespaidojušas visu
mūsu ikdienu.

Jaunās tehnoloģijas veicinājušas ne tikai
interneta un mobilo telefonu lietotāju skaita
pieaugumu. To dēļ strauji varējuši attīstīties
arī tādi projekti kā, piemēram, Draugiem.lv.
Šobrīd sāktā telekomunikāciju sakārtošana ir ļoti būtiska Latvijai. Tas attiecas ne tikai
uz interneta pieejamību, bet arī uz tautsaimniecības attīstību kopumā.
Maģistrālo līniju kvalitāte ir pati lielākā
Latvijas telekomunikāciju problēma, jo īpaši
tas attiecas uz lauku reģioniem. To var atrisināt izvērsts optisko kabeļu tīkls. Ja šī joma
ir sakārtota, tad pēdējā jūdze vairs nav šķērslis attīstībai. Turpretī nav jēgas no atsevišķa
pieslēguma, ja aiz tā tālāk nav stabila sakaru
tīkla. Diemžēl tā tas ir daudzviet Latvijā. Ja
optiskais pieslēgums būtu nodrošināts vismaz uz visiem rajonu centriem, jau tad datu
pārraide Latvijā pieaugtu vairākas reizes.
Minētais traucē tālāk attīstīt visa veida
IKT pakalpojumus un e-vidi kopumā. Pēdējā laikā reģionos uzņēmumi aktīvi apgūst ES
līdzekļus un tiem parādās savas IT vajadzības, kas ir jāapmierina. Diemžēl bez attīstīta
telekomunikāciju tīkla tas nav iespējams. Tas
arī ir viens no iemesliem, kādēļ līdz šim IT
kompānijas reģionos tikpat kā nestrādāja.
Šobrīd šķiet, ka reģionu
komunikāciju
uzlabošana būs saistīta
ar mobilo sakaru un
dažādu jaunu risinājumu attīstību.
Normāla komunikāciju sistēma nākotnē
nodrošinās arī satura
attīstību. Tieši šī iemesla dēļ arī Latvijā pēdējā
laikā attīstās interneta
televīzija.
Daudzviet
pasaulē straumēšanas
pakalpojumus
nevar
plaši izvērst, jo nav iespējas nodrošināt pietiekami augstu datu
pārraides ātrumu. Jāatzīmē – lai gan ir daudz trūkumu, salīdzinot
ar kaimiņiem, mūsu situācija tomēr ir labāka.
Ja Latvijā interneta pakalpojumu sniedzēji
veic datu apmaiņu ar ātrumu 1-10 Gbit/sek.,
tad Igaunijā un Lietuvā vēl joprojām vietām
tie ir tikai 100 Mbit/sek.
Vērojot pēdējā laika IT tirgus tendences
Latvijā, jāsecina, ka tās ir labvēlīgas uz IT
pakalpojumu sniegšanu orientētu kompāniju
attīstībai. Pakalpojumu pārdošanai ir lielāka
nākotne kaut vai tādēļ, ka tā dod uzņēmu-

mam plašākas ienākumu gūšanas iespējas.
IT pakalpojumu cenas pie mums palēnām
jau ir pietuvojušās Eiropas līmenim, lai gan
joprojām tās vēl saglabājas nedaudz zemākas. Taču, ja salīdzina ar citu produktu un
pakalpojumu cenu attīstību Latvijā pēdējo
piecu gadu laikā, IKT pakalpojumu izmaksas
drīzāk ir kritušās vai vismaz nav kāpušas tik
strauji, kā tas bija vērojams citās jomās.
Pārredzamā nākotnē salīdzinoši straujāk
pieaugs IT konsultāciju izmaksas, kas saistīts
ar speciālistu darba samaksas pieaugumu, bet
tehnoloģiju cenas vai nu samazināsies, vai arī
paliks nemainīgas. Kaut gan arī te augošās
prasības, piemēram, kas saistītas Windows
Vista ieviešanu, liks būtiski palielināt datorsistēmu jaudu un līdz ar to arī ieguldījumus.
IT pakalpojumu jomā Latvijā īpašu konkurences spiedienu pašlaik vēl neizjūt. Vēl
joprojām vietējā tirgū ir tikai pāris lielo dalībnieku, nedaudz mazāku kompāniju, bet
pārējie visi ir datoraparatūras tirgotāji, kas
apkalpo savu pārdoto produkciju. Tirgū, jo
īpaši ārpus Rīgas, vēl ir pietiekami daudz vietas arī citu pakalpojumu sniedzēju attīstībai.
Taču uzņēmumiem ir nepieciešams zināms
laiks, lai izveidotu klientu loku, uzkrātu pieredzi u. tml.
Savos pastāvēšanas
gados DEAC jau ir uzkrājis pietiekami lielu
kompetenci, lai spētu
nopietni strādāt ar Eiropas pasūtītājiem. Esam
nonākuši pie atziņas –
lai iespējami optimizētu
ekspluatācijas izmaksas,
ir jābūvē lieli datu centri,
ko arī uzņēmums pašlaik
dara.
Vēl pirms pāris gadiem visai skeptiski
izturējāmies pret IT
pakalpojumu sniegšanas perspektīvu valsts
sektoram. Šobrīd e-vides sakārtošana, kas ir valstiski svarīgākais
process, ir pavirzījusies uz priekšu un, lielā
mērā pateicoties īpašu uzdevumu ministres
elektroniskās pārvaldes lietās Inas Gudeles
enerģiskajai darbībai, daudz kas ir sakārtots
– konkursu procedūras jau ir caurspīdīgākas
un ar skaidrākiem noteikumiem – tas ir pozitīvi, jo valsts vienmēr ir bijusi viens no lielākajiem IT pakalpojumu izmantotājiem.

Salīdzinot ar citu
produktu un pakalpojumu cenu attīstību, IKT pakalpojumu
izmaksas drīzāk
ir kritušās vai
vismaz nav kāpušas
tik strauji

Andris Gailītis

DEAC valdes priekšsēdētājs
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Kad lētais ceļš iziets
Ja uzņēmums ir neliels un tā iespējas nodarbināt cilvēkus uz pilnu slodzi ir mazas, tas
cenšas iespējami plaši izmantot pakalpojumu sniedzējus visdažādākajās jomās. IT jomā
bieži tiek izmantoti individuālie pakalpojumu sniedzēji. Nereti tie uzņēmuma vadītājiem
ir privāti pazīstami vai sameklēti caur paziņu paziņām. Šādi, kā zināms, mēdz piestrādāt
arī augstskolu studenti. Diemžēl, kā tas dzīvē bieži gadās, neformālās saites mēdz būt
traucēklis kvalitatīvam darbam, un lielākas ķibeles gadījumā, ko no tāda neformālā
meistara prasīsi! Galu galā ērkšķainā pieredzes taka noved pie profesionāļiem, ar kuriem
uzņēmumu saista jau "stiprāki papīri". Viens no minētā scenārija apliecinājumiem ir
Vecrīgas mākslas priekšmetu galerijas Putti pieredzes stāsts.
Galerijai galvenais ir biroja darba vajadzību
apkalpošana, e-pasts, internets, ar to saistītā
mājaslapas uzturēšana un rezerves kopiju izgatavošana. Viena no uzņēmuma īpatnībām ir
tā, ka Putti grāmatvede apkalpo vēl vairākus
līdzīga profila uzņēmumus. Līdz ar to būtiski, lai grāmatvedības dati glabātos drošībā un
būtu nodrošināta operatīva datu apmaiņa. Tādēļ svarīga ir arī servera, uz kura atrodas grā-

matvedības datubāzes, darbība. Pēc pieredzes,
saskaroties ar dažādām IT jomas ķibelēm,
galerijas direktore Agita Putāne secinājusi, ka ļoti svarīga uzņēmumam ir gan ātra apkalpošana, gan pakalpojuma sniedzēja darba
radītā drošības sajūta. Tieši pēdējā iemesla dēļ
arī galerija nonāca pie DEAC.
“Kā to mēdz darīt daudzi mazi uzņēmumi,”
stāsta A. Putāne, “agrāk izmantojām pieaici-
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nāta speciālista pakalpojumus, taču vīlāmies.
Ne vienmēr darbs tika izdarīts kvalitatīvi un
savlaicīgi. Rodoties problēmai – piezvanām.
Meistaram ir laiks – viņš atbrauc, izdara. Nav
laika – gaidām. Bieži problēmas tika atrisinātas nepilnīgi. Steigā darītais darbs izrādījās
paviršs, un pēc neilga laika atkal bija jāzvana
un jāgaida. Nebija stabilitātes…”
DEAC kā interneta pakalpojumu sniedzēju
Putti izmanto kopš uzņēmuma sākotnes, taču
pilnībā galerijas IT vajadzības DEAC sāka apkalpot pirms vairākiem mēnešiem.
Ko uzņēmums ieguvis? Pēc galerijas vadītājas domām, tā ir pārliecība, ka problēmas
tiks atrisinātas ātri un darbs būs kvalitatīvs.
Visbiežāk DEAC speciālisti jāaicina palīgā, lai atjaunotu kādu paviršības dēļ izdzēstu
tekstu vai e–pastu, un tas tiek izdarīts attālināti. Nozīmīgas ir arī konsultācijas.
Mēnesī apkalpošana Putti maksā pāri par
100 latiem. Aptuveni puse no tā ir maksa par
kvalitatīvo interneta pieslēgumu. “Tas nav

lēti, taču to lētāko ceļu esmu izgājusi un pie tā
vairs atgriezties negribu,” saka A. Putāne.
Izvērtējot klienta situāciju, DEAC pakalpojumu grupas vadītāja Kristīne Vilnīte norāda, ka galerijas darbiniekiem nav ne laika,
ne arī speciālu zināšanu, lai iedziļinātos IT
problēmās. Uzņēmumā ir neliela IT daļa – tikai pieci datori un viens serveris. K. Vilnīte
stāsta, ka, sākot sniegt Putti IT ārpakalpojumus, vispirms tika sakārtots esošais datortīkls
un licencēšanas sistēma. Kad IT sistēma tika
sakārtota, nekādu īpašu problēmu, kas būtu
jārisina uzņēmumā uz vietas, nav bijis, konstatē K. Vilnīte.
Putti gadījumā nekas no aparatūras nav izvietots arī DEAC datu centrā, jo uzņēmums
izmanto grāmatvedības programmu Kentaurs, ar kuru ļoti neparocīgi strādāt attālināti. Taču, pārņemot Putti IT saimniecību,
datu drošības dēļ tika ieviestas datu rezerves
kopijas, kas glabājas uzņēmumā uz vienas no
darba stacijām. l

Uzņēmumam tas ir finansi
Jau vairāk nekā gadu pilnībā visu savu IT saimniecību pakalpojumu
sniedzēja pārziņā nodevis kokapstrādes iekārtu, mēbeļu furnitūras un
apdares materiālu tirgotājs – kompānija Markuss. Uzņēmuma centrs
ir Rīgā, bet tā filiāles atrodas arī abās pārējās Baltijas valstīs, kā arī
Baltkrievijā un Ukrainā.
Markuss sadarbojas ar DEAC jau piecus gadus. Uzņēmuma finanšu
direktors Dzintars Lācis norāda, ka laika gaitā mainījušies tikai
sadarbības apjomi – no salīdzinoši nelieliem līdz pilnīgai DEAC
pakalpojumu izmantošanai. Šodienas situācija radusies DEAC iniciatīvas
un izdevīgo piedāvājumu dēļ.
Par IT pakalpojumu izmantošanu
uzņēmums sāka domāt jau 2001. gadā.
Jau sākotnēji kompānijai galvenais
bija izveidot tādu IT risinājumu, ar
kuru sekmīgi varētu strādāt daudzie
uzņēmuma tirdzniecības aģenti visā
Latvijas teritorijā un vēlāk arī filiālēs
ārpus Latvijas. DEAC toreiz piedāvāja šādas attālinātās pieslēgšanas iespē-

jas. Sadarbības sākšanā sava nozīme
bija arī grāmatvedības programmas
un datubāzu izvietošanai DEAC datu
centrā, kas deva uzņēmuma datiem
papildu drošības garantijas.
Līdztekus tam arī uzņēmums pats
mēģināja veidot savu IT infrastruktūru. Taču tas izrādījās neveiksmīgi,
jo izmaksas galvenokārt dārgo prog-

rammatūras licenču dēļ izrādījās
pārāk lielas, un uzņēmums nolēma
pilnībā pāriet uz IT ārpakalpojumu
izmantošanu.
Pirms līguma noslēgšanas ar DEAC
meklējām arī citas iespējas, norāda
Dz. Lācis. Uzņēmums kontaktējās arī
ar otru nozīmīgo pakalpojumu sniedzēju – Lattelecom. Taču Dz. Lācis
rezumē, ka Lattelecom tomēr vairāk
orientējas uz lielajiem uzņēmumiem,
un Markuss kā relatīvi neliels uzņēmums tam nelikās interesants.
No 2006. gada sākuma, kad uzņēmums pilnībā pārgāja uz DEAC pakalpojumu izmantošanu, uzkrājusies
jau gadu ilga pieredze. Šobrīd Latvijas uzņēmumā ir trīsdesmit darba
staciju. Ir izveidota ar filiālēm kopīga
e-pasta sistēma. Pie Markuss datubāzēm pieslēdzas arī uzņēmuma filiāles,
un tas būtiski atvieglo datu apmaiņu
uzņēmumā, jo nevajag kaut ko pār20 07 / 2

TV3 ir uzņēmums, kas savā darbībā cieši
saistīts ar tehnoloģiju izmantošanu, jo
tās nodrošina gan TV, gan radiosignāla
pārraidi, tām ir liela loma arī satura
veidošanas procesā. Kompānija attīstoties
izmantojusi arī vairākus IT pakalpojumu
sniedzējus. Ar daudziem sadarbība
neizvērtās plašāka galvenokārt uzņēmuma
prasībām neatbilstošās, nepietiekamās
profesionalitātes dēļ.

Lai katrs dara savu darbu

TV3 sadarbība ar DEAC veidojās
pakāpeniski un izrādījās auglīga.
Par to, ka DEAC ir augsts profesionalitātes
līmenis, rāda visas līdzšinējās sadarbības
gaita, norāda TV3 ģenerāldirektore
Baiba Zūzena un TV3 tehniskais direktors
Aleksandrs Radkēvičs.
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Sākotnēji DEAC tika izmantots kā interneta pakalpojumu sniedzējs, stāsta A. Radkēvičs, tad bija e-pasta servera izmantošanas
piedāvājums, pēc tam DEAC piedāvāja serveru īres pakalpojumus, bet pēdējais DEAC
piedāvājums bija visas uzņēmuma IT infrastruktūras apkalpošana. Šo iespēju TV3 sāka
izmantot tikai šā gada 1. februārī.
Pakalpojumu izmantošanas pieaugošos
apjomus būtiski ietekmēja TV3 IT kapacitātes pieaugums. Pašlaik uzņēmumā jau ir apmēram simts darba staciju, bet tā IT vajadzības pilnībā apkalpoja divi cilvēki.
Raksturojot IT ārpakalpojumu izmantošanu, A. Radkēvičs norāda, ka šādu pakalpojumu
attīstība ir saistīta ar attālinātas apkalpošanas
iespēju izmantošanu. Uzņēmuma darbiniekiem zināms DEAC kontakttālrunis, pa kuru
zvanot, viņi var saņemt atbildīgo DEAC cilvēku konsultācijas. Ja nepieciešams kas vairāk,
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iāli izdevīgi
sūtīt un atslogo arī darbiniekus. Uzņēmuma datubāzēs savu informāciju
glabā arī vairāki sadarbības partneri.
Tā kā uzņēmuma darbs lielā mērā
notiek attālināti, svarīga ir datu apmaiņas nepārtrauktība, līdz ko tā pārtrūkst,
pārtrūkst viss uzņēmuma darbs. Tādēļ
līgumos ar DEAC ir noteikti termiņi,
cik ilgā laikā problēmas tiek novērstas.
Pašlaik uzņēmums aplūko iespēju
drošības apsvērumu dēļ ierīkot arī otru
interneta pieslēgumu, taču līdz tam vēl
nav nonākts, jo pārrāvumi, kas līdz šim
ir gadījušies, bijuši īslaicīgi un lielas
problēmas nav radījuši. Taču Dz. Lācis neizslēdz, ka nākotnē tomēr būs
jāizmanto divu interneta pakalpojumu
sniedzēju piedāvājums.
DEAC pakalpojumi mēnesī kompānijai izmaksā 1100 latu, vēl 380 latu uzņēmums maksā par jaudīgu interneta
pieslēgumu Pārdaugavas filiālei. Finansiāli esam ieguvēji, norāda Dz. Lācis, jo,
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pilnībā visu uzņemoties pašiem, diez
vai ar vienu IT administratoru mums
pietiktu. Turklāt pašlaik visas Microsoft
licences nomājam.
Markuss ir viens no pirmajiem
DEAC klientiem, atzīmē DEAC pakalpojumu grupas vadītājs Ģirts Zirnītis.
Markuss ir norīkojis pāris darbinieku, kas atbild par sakaru uzturēšanu
ar DEAC, bet kompānijai pašai sava
algota IT personāla nav. Interesanti,
ka Microsoft operētājsistēmas vietā
darba stacijās uzņēmums izmanto Linux programmatūru. Ja viņiem vajag
Microsoft biroja programmatūru, lietotāji pieslēdzas pie DEAC Microsoft
servera. Pēc pieredzes spriežot, 95%
problēmu šajā uzņēmumā tiek risināti
attālināti. Uz vietas DEAC speciālisti izbrauc tikai tad, kad vajag instalēt
programmatūru kādai jaunai darba
stacijai vai arī veikt kādus profilakses
darbus. l

lietotāja problēmu DEAC
speciālisti var atrisināt, no
savas darbavietas pieslēdzoties tai vai citai TV3
darba stacijai. Ja ar to nepietiek, uzņēmuma speciālisti operatīvi ierodas
atrisināt problēmas uz
vietas. Tā kā DEAC topošais datu centrs atradīsies
tuvu TV3, tad arī operatīva ierašanās nevarētu būt
īpaši problemātiska, norāda A. Radkēvičs.
Komentējot lēmumu
pāriet uz pilnīgu IT ārpakalpojumu izmantošanu, uzņēmuma ģenerāldirektore Baiba Zūzena akcentē, ka to noteikusi nepieciešamība piesaistīt IT darbiniekus
uzņēmumam svarīgu projektu īstenošanai.

DEAC mēs vēlamies nodot neskaitāmās mazās
problēmas, uzsver B. Zūzena. Citādi, risinot darbinieku ikdienas ķibeles,
uzņēmuma tehniskajiem
speciālistiem atliek arvien mazāk laika domāt
par uzņēmuma attīstības
problēmām. Tagad, kad
DEAC atstāti IT ikdienas
darbi, mūsu speciālisti
pilnībā varēs pievērsties
uzņēmuma pamatdarbībai, tas ir, radio un TV,
akcentē B. Zūzena.
Nereti IT speciālisti nelabvēlīgi uztver
šādu pakalpojumu uzņēmuma piesaisti, jo sāk
izjust diskomfortu. Šoreiz gan ir citādi, taču
arī A. Radkēvičs apliecina, ka šāda problēma pastāv. Tā ir daudzu tehnisko speciālistu
problēma, kas grib būt svarīgi par katru cenu,
atzīst A. Radkēvičs. Kaut gan speciālists, kas
būs pietiekami kompetents, no tā nebaidīsies
un centīsies koncentrēties uz ko uzņēmumam
būtisku, nevis skraidīs apkārt un mēģinās atbildēt par visu, norāda A. Radkēvičs.
B. Zūzena norāda, ka būtiski ir tas, ka
mums pieejamas DEAC kā uzņēmuma zināšanas, kas ir plašākas nekā būtu situācijā, ja
mēs algotu atsevišķu cilvēku, kurš šos apkalpošanas darbus veiktu.
Izvēloties DEAC kā IT ārpakalpojumu
sniedzēju, nebūt ne mazsvarīgs faktors bijušas arī izmaksas. Ārpakalpojumu izmaksas
sākotnēji uzņēmums lēš 400-500 latu apjomā,
taču B. Zūzena norāda, ka šobrīd vēl grūti
spriest par to, kā būs tad, kad pakalpojums
tiks ieviests pilnībā.
DEAC pakalpojumu grupas vadītāja
Kristīne Vilnīte, raksturojot TV3 IT daļas
apkalpošanu, stāsta, ka pirms uzņēmuma
datorsaimniecības pārņemšanas tika izpētīts
viss datortīkls un novērsti esošie trūkumi.
Sagatavošanās posms ilga pusotru mēnesi.
Centāmies strādāt skrupulozi, saka K. Vilnīte, lai pēc tam nerastos problēmas. To, kā
strādās attālinātā pieeja, gan rādīs laiks, viņa
norāda, taču, spriežot pēc pirmo nedēļu statistikas, zvanu ar problēmu pieteikumiem ir
maz. l

Tagad, kad DEAC
atstāti IT ikdienas
darbi, mūsu
speciālisti pilnībā
varēs pievērsties
uzņēmuma
pamatdarbībai
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Miljoni
Latvijas skolu
IT nākotnei
Medijos visbiežāk par izglītības sistēmu lasām sakarā ar kārtējām batālijām saistībā
ar pedagogu algu paaugstināšanu un tādām, no vienas puses raugoties, amizantām
parādībām kā vidusskolas eksāmenu dokumentācijas pirkšana kaut kur pie Laimas
pulksteņa.
Taču izglītības jomā notiek arī pozitīvi procesi, kurus virza pēdējo gadu straujā
tautsaimniecības attīstība. Saistībā ar informācijas tehnoloģiju (IT) attīstību pašlaik
noslēgumam tuvojas 2005. gada jūnijā sāktais projekts Latvijas vispārizglītojošo skolu
informatizācija, taču tas ir nieks, salīdzinot ar nākotnes ieguldījumiem, par kuriem
Pro:logam stāsta izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža.
Kā Jūs varētu raksturot šā brīža situāciju skolu datorizācijā?
Skolās pirmie datori parādījās jau pirms
vairāk nekā desmit gadiem. Kā būtiskākais
attīstības impulss skolu datorizācijas procesam minams 1997. gadā sāktais Latvijas
Izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS)
projekts, kurā tika ieguldīti vairāk nekā
13 miljoni latu.
Kopš 2005. gada beigām, bet jo īpaši pēdējā
laikā aktīva darbība skolu datorizācijā notiek
ERAF projekta Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija ietvaros. Kopējās projekta
izmaksas ir apmēram miljons latu, no tām
lielāko daļu veido datortehnikas un programmatūras iegādei, kā arī interneta pieslēgumu
nodrošināšanai skolām atvēlētie līdzekļi.
Patlaban projekta ietvaros vairāk nekā 300
skolām piegādāti vairāk nekā 1700 datoru.
Projekts paredz līdz gada beigām atlikušajām, sākotnēji kopumā 60, skolām nodrošināt kvalitatīvu interneta pieslēgumu. Katrā
ziņā man sagādā gandarījumu tas, ka Latvijā
nav tādu skolu, kurās nebūtu datoru un interneta vai arī tāds vistuvākajā laikā netiktu
nodrošināts.
Kādi ir nākotnes
plāni izglītības sistēmas informatizācijas
jomā?
Nākamajam Eiropas
Savienības (ES) struktūrfondu plānošanas periodam (2007. – 2013. gads)
Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM) sadarbībā ar Īpašu uzdevumu
ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariātu (ĪUMEPLS) izstrādājusi jaunu skolu
informatizācijas programmu Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas izglītības
kvalitātei 2007. – 2013. gadam (IKTIK). Šī
programma jau aptver visu izglītības sistēmu kopumā – vispārizglītojošās skolas,
profesionālās izglītības iestādes, augstākās
izglītības iestādes, un plānotais finansējums
tajā daudzkārt pārsniedz līdzšinējos ieguldījumus. Kopumā programmas īstenošanā paredzēts tērēt aptuveni 130 miljonus latu.
Pie jaunā projekta strādāja īpaši tam izveidota starpministriju darba grupa, kuras

sastāvā ir gan IZM, gan sekretariāta pārstāvji. Tika pieaicināti arī citu institūciju pārstāvji
un eksperti.
Ko ietver minētā programma?
Programmai ir četras galvenās jomas.
Joprojām turpināsies informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras
modernizācija. Par šo jomu, kurā ietilpst
infrastruktūras (datortehnikas, interaktīvo
tāfeļu, projektoru, interneta pieslēgumu) iegāde un uzturēšana, būs atbildīgs ĪUMEPLS.
Sekretariāts atbild arī par izglītības informācijas sistēmas izveidi.
IZM atbildības laukā vairāk ietilpst saturiskā puse, tas ir, elektronisko mācību resursu veidošana un mācību personāla IKT
kompetences paaugstināšana. Tas arī šķiet
pašsaprotami, jo ministrija ir tuvāk skolas
dzīvei un tādēļ labāk redz, kāda ir reālā situācija un kas nepieciešams, lai to uzlabotu.
Lielākā līdzekļu daļa tiks ieguldīta tieši
IKT infrastruktūras uzturēšanā un modernizēšanā. Programma paredz, ka 2013. gadā
uz 100 vispārizglītojošo skolu skolēniem jau
būs 22 datori, augstskolu
un koledžu studentiem
– 33 datori, bet no pilnas
slodzes pedagoģiskajiem
darbiniekiem 95% būs
personālie datori. Programmai
noslēdzoties,
visām mācību iestādēm
būs platjoslas interneta
pieslēgums un katrai savs
interneta portāls.
Īpaši vēlos izcelt pedagogu nodrošinājumu ar
datoriem, jo ikviens skolotājs mums ir ļoti svarīgs.
Tādējādi mēs uzlabojam skolotāju darba vidi,
sniedzam atbalstu ikdienas darbā.

Visām mācību
iestādēm būs
platjoslas interneta
pieslēgums
un katrai savs
interneta portāls

Kas vēl ir gaidāms tuvākajā nākotnē bez
Jūsu minētās programmas?
Bez jau minētajām iniciatīvām kā būtisku
apliecinājumu tam, ka skolās aizvien vairāk
ienāk mūsdienīgas IT tehnoloģijas, var minēt pēdējo aktualitāti, kas tiek īstenota IZM
ISEC ESF nacionālās programmas Mācību
kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā
izglītībā projekta Mācību satura izstrāde un
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skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos ietvaros.
Proti, 200 skolotāji no Latvijas skolām, kas
piedalās šajā projektā, patlaban saņem portatīvos datorus, un 100 skolas saņem multimediju projektorus izmantošanai mācību
procesā. Būtiski ir tas, ka šie skolotāji par
projekta līdzekļiem apguvuši datorprasmes
un ieguvuši atbilstošo sertifikātu un visi 200
datori apgādāti ar licencētu programmatūru.
Šī projekta ietvaros sākts un jau veikts liels
darbs arī 50 vidusskolu dabaszinātņu kabinetu modernizācijā.
Runājot valsts līmenī, ar šo projektu,
pārējām aktivitātēm un aizvien plašāku IT
izmantošanu mācību procesā mēs ieinteresējam skolēnus, padarām mācību procesu interesantāku, īpaši tas attiecas uz dabaszinātnēm un matemātiku. Šīs jomas iepriekšējo
gadu laikā, iespējams, arī novecojušo mācību
līdzekļu dēļ bija kļuvušas mazāk populāras.
Lai nodrošinātu valsts attīstību, ilgtermiņa
stratēģisko mērķu sasniegšanu un ikviena
sabiedrības pārstāvja labklājību, vieni no būtiskākajiem pirmajiem soļiem sperami tieši
skolās – ar mūsdienīgu mācību vidi, modernām tehnoloģijām, mācīties motivētiem skolēniem un vispirmām kārtām – aizvien uzlabojot skolotāju sociāli ekonomisko un darba
vidi, ceļot skolotāja profesijas prestižu.
Tā kā visi esam bijuši skolēni, mums
labi zināms arī tas, ka skola ir ne tikai gaismas templis, bet arī birokrātiska iestāde,
kurā liels svars ir arī papīru kārtošanai.
Kas tiek darīts, lai minēto padarītu vieglāku un mūsdienīgāku?
Te jāuzsver, ka būtisks pavērsiens skolu
informatizācijā jau noticis, jo kopā ar
ĪUMEPLS esam atjaunojuši darbu līdz šim
novārtā atstātajā skolu informatizācijā.
Šī procesa attīstību garantē jau minētā
programma IKTIK.
Turklāt kā būtisks pavērsiens jāmin tas, ka
pagājušā gada nogalē IZM saskaņojot deva
zaļo gaismu skolvadības sistēmas e-klase
lietošanai. Šī skolvadības sistēma var būtiski
atvieglot skolotāju darbu un ietaupīt laiku.
Darbs elektroniskajā vidē netraucēs pedago-
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gam katra gada beigās šo žurnālu izdrukāt,
atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēt un
nodot glabāšanai arhīvā.
E-klase būtībā iezīmē jaunu pagriezienu
Latvijas e-vides attīstībā, jo tā skars lielu Latvijas iedzīvotāju daļu. Līdz šim e-klasi paralēli klasiskajiem papīra žurnāliem izmantoja
aptuveni viena trešā daļa jeb 350 vispārizglītojošo skolu visā valstī. Tagad šāda iespēja
– aizpildīt klases žurnālu, izmantojot vienīgi
skolvadības sistēmu e-klase, – ir visām mūsu
skolām.
Kā vērtējat mūsu skolēnu informātikas
zināšanu līmeni?
Uzskatu, ka Latvijas skolēnu informātikas zināšanu līmenis ir augsts. Tas nav tikai
mans subjektīvais viedoklis – par to liecina
rezultāti, kas sasniegti, startējot informātikas
olimpiādēs gan nacionālā, gan starptautiskā
līmenī. Piemēram, pagājušajā gadā Meksikas
pilsētā Meridā notikušajā 18. pasaules skolēnu informātikas olimpiādē IOI’2006 Sergejs
Beļajevs, tolaik jau LU Fizikas un matemātikas fakultātes 1. kursa students, ieguva sudraba medaļu, bet Rīgas ģimnāzijas Maksima
10. klases skolnieks Pāvels Cupikovs – bronzas medaļu. Gan skolēni, gan viņu pedagogi
saņēma arī IZM un Ministru kabineta apbalvojumus un naudas balvas. Ceru, ka līdz
ar datornodrošinājuma uzlabošanu skolās
pavērsies arī arvien plašākas mācību iespējas
un šādu sasniegumu būs vēl vairāk.
Katrā ziņā nākotnes attīstības perspektīvas informātikai ir daudzsološas, uz to
norāda fakts, ka pagājušajā vasarā valdība
informātiku apstiprināja kā vienu no deviņiem prioritārajiem zinātnes virzieniem,
un tas jau ietver arī konkrēta valsts finansējuma piesaistīšanu pētniecībai un nozares
attīstībai.
Te sava loma ir arī IT nozares pārstāvju
aktivitātēm. No manas līdzšinējās pieredzes,
darbojoties Augstākās izglītības padomē un
tagad – ministrijā, jāsecina, ka IT nozares
pārstāvji ir vieni no aktīvākajiem savas jomas
interešu aizstāvētājiem un virzītājiem, kā arī
vieni no aktīvākajiem IZM sadarbības partneriem. l
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