
 

 

 

Debesų kompiuterijos klasterių panaudojimas 

sprendžiant IS kūrimo problemas viešajame 

sektoriuje 

Aurimas Matulis 

2014-05 

 



Investicijos į viešojo sektoriaus informacinių technologijų 

plėtrą (iki 2015 m. 1,5 milijardai litų); 

Įdiegtų (įteisintų) informacinių sistemų gyvybingumo 

palaikymas (130 t. litų per metus); 

Įdiegtų (ir neįteisintų) informacinių sistemų eksploatacija 

(130 t. litų per metus); 



1. Valstybinių informacinių sistemų valdytojas; 

(lieka viešasis sektorius) 

 

 

2. Valstybinių informacinių sistemų tvarkytojas; 

(outsourcing, cloud) 



Naujasis Struktūrinių fondų programavimo periodas 

(Prioritetas : Informacinė visuomenė visiems, 2013 m. 

birželis): 

eSveikata; 

RAIN (paskutinė mylia); 

VIPT atnaujinimas; 

ePaslaugos ir t.t. 

NAUJA : Pakartotinas duomenų naudojimas (atviri 

duomenys). Reuse public administration dokuments 



Valstybinių informacinių  sistemų (įteisintų) plėtra – 

paslauga; 

 

 

Bendri reikalavimai, metodikos; 

Operatoriaus paslaugos; 



Operatoriaus vieta 

Operatorius 
Tvarkytojo 

paslauga 

ITT kompanijos 

Valstybinė 

duomenų apsaugos 

inspekcija 

Juridinės /audito 

institucijos 

Valstybinės 

institucijos/valstybin

ės informacinės 

sistemos 
Šalies universitetai 

Informaciniai srautai 



Bankroto rizika; 

Partnerystės rizika; 

Kvalifikacijos rizika; 

IT saugumo rizika; 

Duomenų apsaugos rizika; 

Finansinė atskaitomybė; 

Ir t.t. 



 

SaaS 

PaaS 

IaaS 

Vartotojas 



Viešojo administravimo įstaigoms nereikia rūpintis Informacinių sistemų projektavimu, 

sutarčių su paslaugos teikėjais sudarymu, rizikų valdymu; 

Viešasis sektorius nesirūpintų kokias informacines technologijas reikia įsigyti (duomenų 

bazių valdymo sistemas, operacines sistemas, integravimo platformas ir t.t.). Verslas 

įvertinęs paslaugų įkainius, parinks ir įsidiegs optimaliai tinkamą vartotojui programinę 

įrangą; 

Viešojo administravimo įstaigos gali susikoncentruoti savo pagrindinės funkcijos – teikti 

viešąsias paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims, vykdymui; 

Operatorius užtikrina nepertraukiamą  IT paslaugą Viešojo administravimo įstaigoms; 

Operatoriaus greita reakcija  užtikrina naujų Viešojo administravimo įstaigų poreikių 

įgyvendinimą; 

Visus viešuosius pirkimus , reikalingus IT paslaugai teikti, atlieka operatorius.  

 

Privalumai 



Viešasis sektorius sugebėtų formuluoti savo poreikius „Debesų kompiuterijos operatoriui“  

Šalies IT verslas būtų parengtas „Debesų kompiuterijos“ paslaugoms teikti. Tuo tikslu per 

ateinantį SF programavimo periodą reikia skirti finansavimą šalies IT verslo bendrovių 

pasirengimui teikti „Debesų kompiuterijos“ paslaugas; 

Būtų įsisavintos žinios Informatikos vadybos klausimais; 

Valdomi pokyčiai  (organizacinių, teisinių) perkant/diegiant IT sprendimus; 

Valdyti rizikos faktorius susijusius su IT („Debesų kompiuterijos operatoriaus“ priežiūra); 

Būtų optimaliai valdomi įstaigos procesai;  

Būtų mokoma, kaip  naudotis „Debesų kompiuterijos“ paslauga (pvz. konkrečiu 

programiniu produktu); 

Ir t.t. 

Sąlygos 



Šalies viešojo sektoriaus perėjimas prie „Debesų kompiuterijos“ 

paslaugų turi vykti evoliuciniu keliu, palaipsniui perkeliant kai 

kurias ministerijos/ų paslaugas ar funkcijų aptarnavimą. Tačiau 

būtina naujajame SF programavimo periode numatyti: 

Lėšas IT verslui plėtoti „debesų kompiuterijos“ paslaugas; 

Lėšas viešojo sektoriaus specialistų mokymams, kaip naudotis „debesų kompiuterijos“ 

paslaugomis, kaip formuluoti užduotis paslaugų teikėjams, kaip vertinti paslaugų įkainius, 

kaip parengti teisinę aplinką „debesų kompiuterijos“ paslaugų teikimui, kaip valdyti riziką ir 

t.t..; 

Pasirinkti vieną viešojo sektoriaus instituciją/ministeriją galimo 

pilotinio projekto diegimui. 

 

Siekiamybė būtų, kad po 5 metų šalyje tokias paslaugas galėtų teikti 4 ar 5 IT bendrovės 

 

Tolimesni 

veiksmai 



IT management, support staff  

Business managers and analysts 

Specialists (IT, security, infrastructure, 

services, systems, and test) 

IT developers 

Service providers 

System integrators 

Architects  

 
 

Mokymai (tikslinė 

grupė) 



Introduction to Cloud Computing (8 acad. 

hours) 

Public Cloud (Windows Azure, SalesForce) (8 

acad. hours) 

Public Cloud (AWS, Practical examples) (8 

acad. hours) 

Private Cloud (8 acad. Hours) 

Hybrid Cloud (8 acad. hours) 

Practical exercises (80 acad. hours) 

Mokymų programa 



 

Mokymai : 2014 m. rugsėjo mėn. 10, 11, 12, 17, 18 d. 
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Ačiū už dėmesį 


