LIKTA aicina pieteikties IKT gada balvai "Platīna
pele 2014"

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) izsludina
pieteikšanos Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) balvai "Platīna
pele 2014". Balva tiks pasniegta jau astoto gadu un tās mērķis ir apzināt un cildināt
pēdējo gadu laikā Latvijā radītos labākos risinājumus pārvaldei un biznesam, kā arī
izstrādātās mobilās lietotnes. Tāpat jau trešo gadu tiks sumināts arī uzvarētājs
nominācijā "Labākais E-skolotājs". Balvas tiks pasniegtas LIKTA gadskārtējā
konferencē, kuras galvenais partneris ir SIA “Lattelecom”. “Mums ir prieks, ka katru
gadu palielinās pieteikumu skaits nozares gada balvai “Platīna pele” – pagājušajā gadā
bija 54 pieteikumi. Mums ir svarīgi izcelt un informēt sabiedrību par sasniegumiem
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē, kā arī pastāstīt par nozares
labākajiem speciālistiem. Tieši IKT industrija sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas
ekonomikas un eksporta izaugsmē un ar šīs balvas palīdzību ir iespējams laureātiem
pateikties par ieguldīto laiku un darbu nozares attīstības veicināšanā,” stāsta Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.
Latvijas IKT 2014. gada balvai kategorijās “Risinājumi pārvaldei” un “Risinājumi
biznesam” var pieteikt projektus, kas nodrošina valsts pārvaldes institūciju, publiskā
sektora vai biznesa pilnīgu vai daļēju pakalpojumu sniegšanu elektroniski. Cilvēki
ikdienā aizvien vairāk izmanto mobilās ierīces un mobilās lietojumprogrammas, tāpēc
šogad sadarbībā ar kategorijas partneri SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pirmo reizi

“Platīna pele” tiks pasniegta jaunā kategorijā - “Mobilās lietotnes”. Ekspertu žūrija,
izvērtējot iesniegtos projektus, pievērsīs uzmanību projekta sociālajai ietekmei (uz cik
plašu sabiedrību vērsti), uz to, ko iegūst lietotāji un ieviesēji, uz projekta saturu un
unikalitāti, kā arī izstrādātā risinājuma drošības līmeni. Visās trīs kategorijās projektus
var pieteikt, ja pakalpojums ir izstrādāts, ieviests un darbojas vismaz sešus mēnešus.
Latvijas IKT balvai šajās kategorijās var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un
projektu īpašnieki − valsts iestādes, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas.
Savukārt kategorijā "Labākais E-skolotājs" LIKTA aicina pieteikt skolotājus un e-prasmju
pasniedzējus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides
lietotāju izglītošanā, informācijas sabiedrības attīstībā vietējā vai nacionālā mērogā. Šai
balvai sevi drīkst izvirzīt pats pretendents, kā arī cita persona, saskaņojot savu
pieteikumu ar nominēto cilvēku. Pieteikumus Latvijas IKT balvai "Platīna pele 2014" var
nosūtīt elektroniski līdz šā gada 31. oktobrim uz e-pastu office@likta.lv, aizpildot
asociācijas mājas lapā "www.likta.lv" pieejamo pieteikuma formu, turpat arī atrodams
balvas nolikums. Apbalvošanas ceremonija norisināsies nozīmīgākajā nacionālajā IKT
nozares gadskārtējā pasākumā – LIKTA 16. konferencē šā gada 11. decembrī.
Pagājušajā gadā nominācijā “E-biznesa risinājumi un inovācijas” uzvarēja Jelgavas
pilsētas skolēnu un iedzīvotāju daudzfunkcionāla, personalizēta bezkontaktu karte (Ekarte). Šī pakalpojuma sniedzējs ir SIA “Jelgavas autobusu parks”, tā galvenais
izstrādātājs ir AS “SEB banka”. Nominācijā “E-pakalpojumi” triumfēja datu
vizualizācijas programma “Infogr.am” un šī pakalpojuma sniedzējs un izstrādātājs ir SIA
“Infogram”. Savukārt balvas “Labākais E-skolotājs” saņēma Liepājas Raiņa
6. vidusskolas pedagogi Laura Katkeviča un Roberts Rožkalns. Par LIKTA Latvijas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir profesionāla
nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998.gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu
sniedzējus. LIKTA mērķi ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību
Latvijā. LIKTA apvieno vairāk nekā 220 biedrus - nozares organizācijas, kā arī
individuālos biedrus un asociācijas. Plašāka informācija: www.likta.lv. Papildu
informācija: Toms Kursītis, LIKTA pārstāvis, T. 26197297 LIKTA birojs, T. 67311821, epasts: office@likta.lv

