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Valsts IKT arhitektūra

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/valsts_ikt_arhitektura/?doc=25467



«Mašīntulkošana 2. kārta»

Projekta īstenotājs: Kultūras informācijas sistēmu centrs

Projekta partneri: Valsts kanceleja, Valsts reģionālās
attīstības aģentūra

Tehnoloģiju partneris: Tilde

Projekta realizācijas laiks: 
2019. gada aprīlis – 2020. gada decembris



Sasniedzamie rezultāti

Izveidot publiskās pārvaldes virtuālo asistentu (VA) 
platformu, kas iedzīvotājiem sniedz informācijas pakalpojumus 
inovatīvā dabīgās valodas dialoga veidā

- Platforma nākotnes VA attīstības projektiem publiskajā 
pārvaldē

- Būtiskais arhitektūras elements

Izveidot vienotu VA satura un kvalitātes pārvaldības 
sistēmu publiskajā pārvaldē (VA risinājumu kvalitātes prasības, 
morālā un ētiskā dimensija, uzvedības standarti)

Ieviest vairākus virtuālo asistentu lietojumus, veicot 
virtuālo asistentu integrāciju publiskās pārvaldes informācijas/ 
pakalpojumu sniegšanas platformās/ informācijas sistēmās



Projekta ieguvumi

Izstrādāta virtuālo asistentu platforma (tehnoloģija un 
zināšanu bāze) publiskajā pārvaldē

Standartizēta pieeja virtuālo asistentu izstrādē un 
izmantošanā

Samazinātas publiskās pārvaldes izmaksas, kas saistītas ar 
sabiedrības informēšanu/ pakalpojumu sniegšanu



Izplatītākie virtuālo asistentu lietojumi

Informācijas iegūšana

-Biežāk uzdotie jautājumi/ atbildes

-Informācijas meklēšana

-Lietotāju atbalsts

-Jaunumu saņemšana

Pakalpojumu pieprasīšana

-Pakalpojumu pieprasīšana/ saņemšana

-Atgādinājumi/ ieteikumi

-Proaktīva pakalpojumu piedāvāšana



Virtuālo asistentu lietojumi projektā

Publiskās pārvaldes pakalpojumu platformā Latvija.lv
-Lietotāju atbalsts (publiskie lietotāji)
-Informācijas meklēšana

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajā
platformā

-Informācijas meklēšana

Bibliotēku informācijas sistēmā
-Lietotāju autentifikācija
-Pakalpojumu pieprasīšana
-Pieteikšanās atgādinājumiem



Projekta būtiskās robežšķirtnes

Robežšķirtne Termiņš

Saskaņota prasību specifikācija (PPS) 30.10.2018

Saskaņots projektējums (PPA) 30.10.2018

Pieejama testa vide sadarbspējas 
testēšanai

30.01.2019

Pieejams bāzes virtuālais asistents 30.12.2019

Izstrādāti virtuālo asistentu lietojumi 30.09.2020

Izstrādāts latgaliešu rakstu valodas pārbaudes 
rīks 30.09.2020.

BAE pieejams ekspluatācijas režīmā 30.12.2020.



Arhitektūra

VIRTUĀLIE ASISTENTI

Saziņas kanāli:
- Skype
- Messenger
- e-pasts
- citi

Dabīgās valodas 
saprašana:

- nolūki
- būtība

Dialogu 
pārvaldība

- sarunas 
plūsma
- dialogu 
scenāriji

Zināšanu 
modulis

Mašīnmācīšanās/mākslīgais 
intelekts

Dabīgās valodas 
apstrāde:

- mašīntulkošana
- runas rīki
- teksta analīze
- nosaukumu 
atpazīšanas rīki
- gramatikas rīki
utt.

Sarunu 
uzraudzība un 

iejaukšanās 
sarunu norisē

Analīze
Domēna zināšanu 

pārvaldība

Lietotāju atbalsta 
speciālists

Lietotāji

Administrators Domēna eksperts /
Virtuālo asistentu treneris

Dialogu 
pārvaldības 
komponen-

te

Latvija.lv

TVP

Bibliotēku IS

Audita 
informācija

Virtuālo asistentu 
katalogs

Pārvaldība:
- lietotāju pārvaldība
- virtuālo asistentu pārvaldība
- infrastruktūras pārvaldība

Tīmekļa 
saskarnes

VIRTUĀLO ASISTENTU PLATFORMAS PAKALPOJUMI

VIRTUĀLO ASISTENTU PLATFORMAS 
LIETOTĀJU SASKARNES

Citas IS



Sarunbotu veidošana







Kā tikt pie sarunbota?

1. Ja iestāde izmantos TVP pakalpojumu – pamatbots ar
bāzes scenārijiem pieejams uzreiz (bez papildu
zināšanām).

2. Ja iestāde neizmantos TVP vai vēlas veidot savu botu, tad 
iestādei pieejama Hugo.lv platformas Bāzes virtuālā
asistenta funkcionalitāte – piekļuve sistēmai, zināšanu
bāzēm, integrācijas iespējām, tomēr scenāriju, vizuālā
tēla veidošana jāveic iestādei pašu spēkiem, vai piesaistot
ārējo izstrādātaju/konsultantu palīdzību. 

Jebkuru jautājumu gadījumā sazināties ar KISC 
janis.ziedins@kis.gov.lv

mailto:janis.ziedins@kis.gov.lv
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