
Tehnoloģiju izrāviens reģionos
"Liepājas IT kopiena un iespējas darboties 
digitālo inovāciju centros vairākās vietās Latvijā"

Agate Ambulte
Digitālo inovāciju parka vadītāja



Kur ir visi digitālie speciālisti?

Vai kādam šeit interesē tehnoloģijas?

Kādi IT uzņēmumi ir Liepājā?

Kas viņiem nepieciešams, lai augtu?



Kopienas un 
neformālie pasākumi



Mērķis: veicināt digitālās nozares
pārstāvju sadarbību un dalīšanos
pieredzē neformālā gaisotnē.

IT Waffle Meetup

2018.gads
Pasākumi: 18
Kopiena: 500+ 



Mērķis: aktualizēt, izglītot un
iedvesmot sievietes darboties
tehnoloģiju jomā.

Liepaja TechGirls

2019.gads
Sekotāji: 548



Pasākumi



IT diena Liepājā

Konference skolēniem
Apmācības skolotājiem
Meistarklases jauniešiem

Lielākā jauniešu tehnoloģiju
iedvesmas konference Latvijā:

2019.gads



tehnoloģijas
bizness
radošums

Pasākums reizi gadā, kas apvieno 3
kopienas:

2021.gads

IT Waffle Meetup jubileja
"3 gadi 3 draugi"



Digitālo inovāciju parks



Veicināt sadarbību un digitālo prasmju

pārnesi;

Skaidrot un popularizēt IT nozari; 

Sekmēt pilsētas IT izaugsmi un jaunu

tehnoloģiju pielietojumu.

Sasaiste starp pilsētu, organizācijām,
sabiedrību un profesionāļiem

 

Galvenie mērķi



Liepājas tehnoloģiju
klasteris



Biedri

Tehnoloģiju entuziasti;
Profesionāļi;
Organizācijas;
IT uzņēmumi.

Sadarbība, kopīga digitālo projektu
realizēšana, jaunas iniciatīvas

2020.gads



Uzņēmumi un organizācijas

S-TEC Latvia



Digitālo prasmju pārnese sabiedrībai un profesionāļiem;
Informēšana un savstarpējas komunikācijas veicināšana;
Tehnoloģiju kopienas stiprināšana;
IT pasākumi;
Sadarbība digitālos projektos;
Digitālo prasmju un nozares skaidrošana;
Sadarbības tīkls - Liepājas tehnoloģiju klasteris.

Galvenie darbības virzieni



Realizētās aktivitātes



MI talantu programma;
Digitālo prasmju pārnese "Digital Kick";
3D modelēšana (ģeneratīvais un parametriskais dizains);
VR/AR - "3D ēkas Liepājā", "Liepāja AR";
IT diena Liepājā;
Tehnoloģiju kopienas notikumi;
Digitālo prasmju pārneses telpas;
Digip.lv platforma;
LTK stipendijas.

.

Apmācības un projekti



Digitālā biznesa izveides apmācības sievietēm



Ģeneratīvais un parametriskais dizains



Papildinātās realitātes projekti



Podkāsts "Atkode IT" - 16 epizodes



Mākslīgā intelekta talantu programma



Vairāk digitālās prasmes sabiedrībai;
Digitāli un radoši projekti;
MI un citas talantu programmas;
Jaunas sadarbības un kopienu iesaiste.

Iesaisties!

2022.gads



Digitālie centri
Latvijā



Jelgava

Digitālie centri

Liepāja

Ventspils

Sigulda

Preiļi

Cēsis

Daugavpils

Kuldīga



Agate Ambulte
agate@digip.lv
+371 28241990

www.digip.lv


