
 
                                                

      
 

Latvijas IKT balva „Platīna pele 2014” 
 

Nolikums 
 

1. Latvijas IKT balvas mērķis: 

 Celt IKT nozares, e-pakalpojumu un e-skolotāju prestižu; 

 Informēt sabiedrību par IKT, e-pārvaldes, e-pakalpojumu un mobilo lietotņu iespējām un 
ieguvumiem; 

 Izcelt nozīmīgākos projektus, kas sniedz labumu plašai sabiedrībai; 

 Veicināt pozitīvo publicitāti. 
 

2. Latvijas IKT balvas norise: 

Latvijas IKT balvu izsludina Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 
(LIKTA). Lai pieteiktos, jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2014. gada 31.oktobrim uz 
e-pastu office@likta.lv. Balvas laureāti tiks paziņoti LIKTA gadskārtējā rudens konferencē, kas 
notiks 2014. gada 11.decembrī.  
 
3. Projektu kategorijas: 

2014. gadā Latvijas IKT balva tiks piešķirta sekojošās kategorijās: 

 Risinājumi pārvaldei; 

 Risinājumi biznesam; 

 Mobilās lietotnes; 

 Labākais E-skolotājs. 
 

4. Latvijas IKT balvas noteikumi: 

Kategorijas: 

 Risinājumi pārvaldei; 

 Risinājumi biznesam; 

 Mobilās lietotnes; 

 Labākais E-skolotājs. 
 

1) Latvijas IKT balvai šajās kategorijās var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un 
projektu īpašnieki − valsts iestādes, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. 

2) Kategorijās Risinājumi pārvaldei un Risinājumi biznesam attiecināmi projekti, kas 
nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa pakalpojumu sniegšanu elektroniski vai atsevišķu 
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pakalpojuma saņemšanas soļu izpildi, izmantojot IKT līdzekļus. Kategorijā Mobilās lietotnes 
attiecināmi risinājumi, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, izmantojot mobilās ierīces. 

3) Pieteikuma formā tiek norādīts arī izstrādātājs(i)/piegādātājs(i). 

4) Apbalvojumu saņem gan projekta „īpašnieks”, gan izstrādātājs(i)/piegādātājs(i). 

5) Projektu var pieteikt balvai, kad tas ir izstrādāts un ieviests un ir aktīvs pieteikuma 
iesniegšanas brīdī (pakalpojumam ir jābūt sniegtam vismaz sešus mēnešus).  

6) Kategorijā Labākais E-skolotājs var pieteikties skolotāji, e-prasmju pasniedzēji vai citi 
pretendenti, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju 
izglītošanā. Balva tiek piešķirta par e-prasmju jomas attīstīšanu, e-vides lietotāju izglītošanu 
un ieguldījumu informācijas sabiedrības attīstībā vietējā un nacionālā mērogā. 

 
5. Vērtēšana 

Balvas pretendentus vērtē neatkarīga žūrija pēc 5 punktu sistēmas. Finālistus nosaka pēc 
lielākā iegūto punktu skaita.  
 
Projekti, kas pieteikti kategorijās Risinājumi pārvaldei (E-pakalpojumi) un Risinājumi 
biznesam, tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 Sociālā ietekme (uz cik plašu sabiedrību vērsti), esošais/potenciālais lietotāju skaits 
un iekļaušanas aspekti (reģioni, iedzīvotāju grupas); 

 Ekonomiskais ieguvums pakalpojuma lietotājam; 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana, inovācijas; 

 Drošība:  
1) fizisko personu datu aizsardzības politika, 
2) pakalpojuma pieejamības nodrošināšana atbilstoši projekta mērķim, 
3) informācijas sniegšana lietotājiem par pakalpojuma drošību. 

 
Risinājumi, kas pieteikti kategorijā Risinājumi pārvaldei (E-pārvaldes risinājumi), tiks vērtēti 
pēc sekojošiem kritērijiem: 

 Nozīmīgums sektorā (uz cik lielu attiecīgajā nozarē/sektorā nodarbināto skaitu 
projekts vērsts), esošais/potenciālais lietotāju skaits; 

 Ieguvumi ieviešot risinājumu (ekonomiskie un administratīvie ieguvumi, sociālā 
ietekme – cik lielu sabiedrības daļu risinājums aptver, iekļaušanas aspekti – 
reģioni, iedzīvotāju grupas); 

 Darba un biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošanas veicināšana, inovācija; 

 Drošība: 
1) izmantotie risinājumi drošas un autorizētas piekļuves nodrošināšanai, 
2) datu glabāšana un datu/datu plūsmas šifrēšana. 

 
Projekti, kas pieteikti kategorijā Mobilās lietotnes, tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 Sociālā ietekme (uz cik plašu sabiedrību vērsti), esošais/potenciālais lietotāju skaits 
un iekļaušanas aspekti (reģioni, iedzīvotāju grupas); 

 Ieguvumi lietotājiem un risinājuma ieviesējam (atbilstoši lietotnes mērķim); 
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 Lietojamība (struktūra, navigācija, grafiskais dizains, funkcionalitāte); 

 Saturs (ne tikai teksts, audio un video informācija, bet arī kopējā satura 
piemērotība mērķa auditorijai, pietiekams satura apjoms); 

 Inovācijas un risinājuma unikalitāte; 

 Drošība un mobilais konteksts (izmantotie risinājumi drošas un autorizētas 
piekļuves nodrošināšanai, lietotāja atrašanās vietas datu izmantošana u.tml.). 

 
Kategorijas Labākais e-skolotājs pretendenti, tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

 E-prasmju jomas attīstīšana un informācijas sabiedrības veicināšana; 

 Iekļaušanas aspekti (reģioni, iedzīvotāju grupas); 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana, inovitāte. 
 

     Papildu kritērijs kategorijā Risinājumi biznesam: 

 Eksporta veicināšana (gan produktu, gan pakalpojumu eksports) 
 

     Papildu kritērijs kategorijā Risinājumi pārvaldei: 

 Atbilstība Digital Agenda for Europe 2020 mērķiem 
 

Finālam tiek izvirzīti pretendenti, kas katrā no kritērijiem iegūst vismaz 3 punktus. Finālistiem 
žūrija patur tiesības veikt lietojamības pārbaudi. 

 
6. Apbalvošana: 

Uzvarētāju apbalvošana notiks LIKTA gadskārtējā konferencē 2014. gada 11. decembrī. 
 

7. Laika grafiks: 

 Latvijas IKT balva tiek izsludināta 2014. gada 3.oktobrī; 

 Projektu pieteikuma formas tiek iesūtītas uz e-pastu: office@likta.lv līdz  
2014. gada 31.oktobrim; 

 Projektu vērtēšana notiek līdz 2014. gada 24.novembrim; 

 Pēc uzvarētāju noteikšanas informācija par iesniegtajiem projektiem tiek publicēta LIKTA 
mājas lapā; 

 Balvu ieguvēji tiek publiski paziņoti un apbalvoti LIKTA gadskārtējā konferencē; 

 Pēc LIKTA gadskārtējās konferences LIKTA mājas lapā tiek publicēti Latvijas IKT balvas 
rezultāti. 

  
        Kontaktinformācija: tālr. 67311821, e-pasts: office@likta.lv.  
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