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Saturs

Ilgtspējas risinājumu aspekti publiskajā pārvaldē2
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Ilgtspēja informācijas tehnoloģijās1
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Risinājumi 
ilgtspējīgām izvēlēm 
– īsākais ceļš, videi 
draudzīgāķā 
viesnīca

No ilgstošas
programmatūras
izmantošanas uz
ilgi izmantojamas
programmatūras
izveidi

Ja IKT industrija un 
lietotāji patērētu 
tikai atjaunojamo 
enerģiju, industrijas 
CO2 pēda 
samazinātos par 
80%

Beidzam runāt par 
ilgtspējīgām 
digitālām 
tehnoloģijām un 
sākam darīt

Mobilais telefons 
jāizmanto vismaz 
25 gadus, lai 
neitralizētu tā 
ražošanas, 
izmantošanas un 
iznīcināšanas CO2 
pēdu

Izpratne par ilgtspējīgiem informācijas sistēmu risinājumiem 
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Avots: Catalyzing the Green Digital Transformation in Low and Middle Income Economies, World Bank, 2022

Google Britu zinātnieki Ericson, 2020
EIB prezidents, 
COP27

Eiropas vides birojs, 
2019

TV (25% - 50%)

Datori (25%)

Viedierīces
(11%-13%)

Citi

Mobilais tīkls 
(50%)

IKT nozare: 1.5-4% no kopējiem CO2 izmešiem

Gala iekārtas: 
49-80%

Datu centri: 
15-29%

Datu pārraide: 
12-24%

Fiksētais tīkls

Komunikācijas
iekārtas (10%)
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Informācijas tehnoloģiju ilgtspējas komponenti
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Strauji augoša industrija, vajadzība pēc 
zināšanām ietekmē sociālās kopienas

Tehnoloģiju ietekme uz organizācijas 
ilgtspēju

Datortehnikas elektroenerģijas patēriņš, 
iekārtu atkritumi

Sociālais Ekonomiskais Ietekme uz vidi1 2 3
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Ilgtspēja ietverama sistēmu 
nefunkcionālās prasībās, infrastruktūras 
un sistēmu arhitektūrā 

• Publiskai pārvaldei kopumā, katrai institūcijai jābūt infrastruktūras, sistēmu arhitektūrai
• Sistēmas jāvar pārnest no vienas platformas uz citu
• Atkalizmantošana, koplietošana

• Mākoņdatošana
• Kopīgu datu centru izmantošana, datu centru optimizācija. Datu centri izmanto atjaunojamo enerģiju
• Resursdatoru kolokācija

• Jāmazina tīklā pārsūtāmo datu apjoms un attālums

• Lietojamība
• IKT risinājumu kopējo izmaksu aprēķina izmantošana lēmumu pieņemšanā

• Sistēmām jābūt ātri, ērti un viegli paplašināmām
• Sistēmām jābūt atvērtām datu apmaiņai ar citām sistēmām
• Sistēmās jābūt iespējai ātri atrast un labot kļūdas
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IKT risinājumu kopējo izmaksu elementi valsts informācijas 
sistēmai
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Piemērs

IzmantojamIeviešamIzstrādājam

AkcepttestēšanaProjekts TestēšanaIzstrāde & 
testēšana

Prasības

Ieviešana

Projekta vadība + QA

Mācības Darbināšana

Attīstība

Organizācijas iekšienēSistēmas piegādātājs Kvalitātes uzraugs
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Izmaiņas prasībās

Sistēmas izstrāde

Izmaiņas saistītās sistēmās

Integrācija

Infrastruktūra & vides
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Mācām instruktoru

Apmācība

Palīdzības dienests (L1)

Lietotāju atbalsts (L2)

Infrastruktūra 
(datortehnika, standarta programmatūra, atbalsts)

Izstrādātāja atbalsts (L3)

Projekta vadība & PMO & QA

Projekta vadība
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ja Projekta vadība & PMO & QA

Projekta vadība
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Procesu, likumdošanas gatavība

Izmēģinājuma ekspluatācijas atbalsts

Garantijas apkalpošana

Nākamie projekti
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Secinājumi

Ilgtspējas principi ietverami gan politikas plānošanā, gan valsts informācijas 
sistēmās, e-pakalpojumos un informācijas tehnoloģiju arhitektūrā

Visi tehnoloģiju ilgtspējas aspekti jābalansē. Viens nav būtiskāks par citu

Informācijas tehnoloģiju dzīves cikla atbilstība labākajai praksei un organizācijas 
spēja apzināties, pārvaldīt dzīves ciklu ir ilgtspējas atslēga
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T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv

PwC firms help organisations and individuals create the value they’re looking for.  We’re a network of firms in 155 countries with more than 284 000 people who are committed to 
delivering quality in assurance, tax and advisory services.  Tell us what matters to you and find out more by visiting us at www.pwc.lv.
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Nekas nav siltāks 
par sniega piku, ko 
viens cilvēks nes 
dāvināt otram
Imants Ziedonis
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Vēres

Support on Proactive Investment Attraction Reform: Training Session #2
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https://www.deitauditor.nl/business-en-it/it-sustainability-indicators-for-the-it-industry/

https://www.bmc.com/blogs/sustainable-it/

https://www.computerworld.com/article/3676131/sustainable-it-environmental-and-social-approach-to-business-technology.html

Uniting technology and sustainability, Accenture

Catalyzing the Green Digital Transformation in Low and Middle Income Economies, World Bank


