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KopsavILKums

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare ir augstu pievienoto vērtību radoša nozare, kuru raksturo 
izaugsme, kas pārsniedz kopējo tautsaimniecības IKP ikgadējo pieaugumu, augsts  vidējais atalgojums, kas bija 
161% no vidējās algas tautsaimniecībā 2014.gadā, jaunu darba vietu radīšanas potenciāls, kas prasa kompetentu, 
augsti kvalificētu darba spēku.

 2014.gadā nozarē tika nodarbināti 26558 darbinieki, kas ir 3,09% no kopējā nodarbināto skaita, tie radīja 4,82% 
no tautsaimniecības pievienotās vērtības, tai pašā laikā veicot nodokļu maksājumus valsts budžetā 5,1% no 
kopējiem nodokļu maksājumiem. 95% uzņēmumos nodarbināto skaits nepārsniedz 9 personas, bet tikai 1% no 
uzņēmumiem nodarbināto skaits ir lielāks par 50.

 Nozari raksturo stabils eksporta apjoma pieaugums, tam palielinoties ne tikai absolūtos skaitļos, bet arī 
pieaugot eksporta daļas īpatsvaram no kopējā nozarē sniegto pakalpojuma apjoma, 18.5% no visiem sniegtajiem 
pakalpojumiem, 2014.gadā eksportējot.

 Globālās IKT nozares tendences parāda arī turpmāku nozares attīstības potenciālu, tomēr īpaša uzmanība ir 
jāveltī kvalificēta darbaspēka pieejamībai, kas tiek minēta kā viena no IKT nozares problēmām un izaicinājumiem. 
Jau šobrīd ir redzams, ka Latvijā  2015.gadā nodarbināto IKT speciālistu īpatsvars no kopējo nodarbināto skaita 
(2%) ir krietni zem vidējā rādītāja Eiropas Savienības valstīs (3.7%), nemaz neskatoties uz tādiem līderiem šajā 
jomā kā Somija (6.7%) un Zviedrija (6%) vai tuvāko kaimiņvalsti Igauniju (4.9%). Palielinot IKT speciālistu īpatsvaru 
kopējā nodarbināto skaitā, var apgalvot, ka tiktu panākta arī citu nozaru izaugsme, tai skaitā, palielinoties kopējai 
produktivitātei.

 IKT speciālistu pieaugumu nav iespējams nodrošināt strauji, tas ir panākams tikai pakāpeniski, vairāku gadu laikā, 
piemēram, palielinot studējošo skaitu jomā, atbalstot studiju nodrošinošo institūciju kapacitātes pieaugumu, 
mērķtiecīgi palielinot interesi par studijām, ceļot matemātiskās un algoritmiskās domāšanas prasmes jau vispārējās 
izglītības pamatskolas līmenī. Turklāt jāpatur prātā, ka datorprasmes ir būtiskas ne tikai IKT jomā strādājošajiem, 
bet arī nodarbinātajiem citās tautsaimniecības nozarēs, kur tehnoloģiju attīstība ietekmē darba saturu.

 Tā kā studējošo skaita palielinājums IKT jomā absolūtos skaitļos, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, būtu ne 
tikai liels izaicinājums, bet arī realitātē neiespējami, nepieciešams meklēt papildus iespējas studējošo piesaistē, 
piemēram, mērķtiecīgi attīstot augstākās izglītības eksporta iespējas IKT jomā, piesaistot ārvalstu studentus. 
Palielinoties IKT speciālistu kopējam skaitam, mērķtiecīgi virzītas izglītības politikas veidā, tiktu nodrošināta ne 
tikai nozares turpmāka attīstība, bet arī pieaugtu Latvijas kā reģiona pievilcība globālu IT uzņēmumu skatījumā, 
veicinot ārvalstu investīciju piesaisti augsto tehnoloģiju jomai Latvijā.
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noZare datos & sKaItļos

1 316 eur 
vidējā mēneša nozarē 
2015. gadā, kas ir 
161% no vidējās algas 
tautsaimniecībā 
(2015. gada dati, CSP)

5 534 
Darbojošos uzņēmumu 
skaits nozarē 
(2014. gada dati, CSP)

1 291,7 milj. eur 
nozares eksports, kas ir 23% pieaugums, 
salīdzinot ar 2013. gadu 
(2014. gadā, Latvijas Banka)

26 558 
darbinieku nodarbināti IKT nozarē,  
kas ir 3,09% no visiem nodarbinātajiem valstī 
(2014. gada dati, CSP)

Informācijas un komunikācijas  
tehnoloģijas nozare Latvijā

Dati: Centrālā statistikas pārvalde.

Tiešais ieguldījums Latvijas 
tautsaimniecības pievienotajā vērtībā:

916,8 milj. eur 

(2014. gada dati, CSP)

no IKp jeb4,82%
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1 European IT Observatory (EITO). 2015. ICT Market Report 2015/16 Executive Summary. Germany: Bitkom Research GmbH.
2 Lundblad, J., Andersson, M. 2015. State of the Digital Region/2015. Leveraging a Digital Baltic Sea Region. BDF and Microsoft.
3 Statistics Estonia. 2016. http://www.stat.ee/
4 Statistics Lithuania. 2015. Information Technologies in Lithuania. https://osp.stat.gov.lt/en/informaciniai-pranesimai?articleId=3940112 
5 Centrālā statistikas pārvalde (CSP). 2016. http://www.csb.gov.lv/ 
6 Valsts ieņēmumu dienests (VID). 2016. https://www.vid.gov.lv/ 

Ievads

Tehnoloģiskais progress ir viens no ekonomiskās 
izaugsmes, pilsoniskās iesaistes un darbavietu izveides 
virzītājspēkiem. Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) nozare ir augstu pievienoto vērtību 
radoša nozare, kuras izaugsmei nepieciešams kvalificēts 
darbaspēks un attīstīta infrastruktūra.

2014. gadā kopējais IKP pieaugums pasaulē bija 3,4%, 
savukārt IKT tirgus izaugsme bija pat 4,4%, ko veicināja 
gan pieaugošais datoru pārdošanas apjoms, gan 
pieprasījums pēc programmatūras, IT pakalpojumiem, 
telekomunikācijām.1 2016. gada martā publicētie 
Eurostat dati liecina, ka kopējais IKT nozares uzņēmumu 
skaits Eiropas Savienībā 2012. gadā bija 958,7 tūkstoši, 
kuros tika nodarbināti 5,96 miljoni speciālistu. Kopumā 
IKT sektors veido 8,4% pievienotās vērtības kopējā 
Eiropas Savienības valstu IKP.

Raksturojot IKT sektoru Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
jāatzīmē, ka pēdējo 20 gadu laikā veiktās nozīmīgās 
investīcijas ir ļāvušas šīm valstīm panākt augsto 
tehnoloģiju kaimiņus Ziemeļvalstīs.2 Igaunija ir kļuvusi par 
starptautiska līmeņa digitālu valsti, veiksmīgi īstenojot 
e-pārvaldes un digitālās sabiedrības tēla veidošanu. 
Kopš 2007. gada Igaunijā tiek īstenotas e-vēlēšanas, 
bet kopš 2015. gada tiek piedāvāta unikāla iespēja 
ikvienam interesentam kļūt par Igaunijas e-rezidentu, 
iegūstot starptautisku digitālu identitāti ar mērķi uzsākt 
tiešsaistes uzņēmējdarbību, kas nav atkarīga no darbības 
vietas. Igaunijā 2014. gadā IKT nozarē bija nodarbināti 
gandrīz 22 tūkst. strādājošo, kas ir 3,4% no visiem 
strādājošajiem Igaunijas iedzīvotājiem. 2014. gadā 

nozarē darbojās vairāk kā 3,5 tūkst. uzņēmumu, 
nodrošinot apgrozījumu 3749 milj. EUR un veidojot 4,7% 
no kopējā iekšzemes kopprodukta (IKP) tirgus cenās. 
66% no visiem nozares produktiem un pakalpojumiem 
tiek eksportēti.3 

Lietuvā IKT nozares apgrozījums 2014. gadā bija 
1545,5 milj. EUR, kas veido 2,4% no kopējā IKP. 
2014. gadā IKT nozarē darbojās 2833 uzņēmumi, kas 
nodarbināja gandrīz 28 tūkst. strādājošo, kas ir 3% no 
kopējā strādājošo skaita.4 Lietuvas IKT nozari raksturo 
liels starptautisko IT uzņēmumu pārstāvniecību Baltijas 
valstīs skaits (13 no 20 pasaulē lielākajām IT kompānijām 
ir pārstāvniecības Lietuvā). 

Latvijā kopējais IKT nozares apgrozījums 2014. gadā bija 
3064 milj. EUR, tās pievienotā vērtība - 916,8 milj. EUR, 
kas veidoja 4,82% no kopējā tautsaimniecības IKP.5 
Nozarē darbojas 5534 uzņēmumi, kas ir 5,7% no visiem 
Latvijas uzņēmumiem. IKT nozarē nodarbināto skaits 
(26,6 tūkst.) ir 3,09% no visiem valstī nodarbinātajiem. 
Nozares 2014. gadā veikto nodokļu maksājumu summa 
ir 352 milj. EUR, kas veido 5,1% no visiem nodokļu 
maksājumiem.6 2015. gadā, pieaugot nozares nodokļu 
maksājumu apjomam līdz 367 milj. EUR, ir pieaudzis arī 
nozares īpatsvars līdz 5,8% kopējos nodokļu maksājumos 
(VID).

Latvijas IKT nozare ir strauji augošs sektors, kura 
turpmākai attīstībai nepieciešams apzināt iespējamos 
izaugsmes scenārijus. 
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IKt izvēlēto apakšnozaru raksturojums skaitļos 2014. gadā 1. attēls 

IKT sektors statistikas pārskatos tiek aplūkots atbilstoši 
starptautiskajai Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) definīcijai, kura nosaka vairāku 
ekonomisko darbības veidu (saskaņā ar NACE 2. red.) 
iekļaušanu tajā. Tomēr turpmāk dotā pārskata ietvaros 
IKT sektora analīze tiek veikta tikai par IKT ražošanu un 
pakalpojumu sniegšanu.7

Lai raksturotu IKT nozari atbilstoši izvēlētajām 
apakšnozarēm, tiek aplūkots nozares apgrozījums, 
pievienotā vērtība, veiktie nodokļu maksājumi un citi 
rādītāji par 2014. gadu (1. attēls). IKT nozares izaugsmes 
rezultātā tiek veidotas jaunas darbavietas, paaugstināta 
ekonomikas konkurētspēja globalizācijas apstākļos, 
palielināta publiskā sektora efektivitāte un pieejamība.

1. noZares maKroeKonomIsKās sItuācIjas  
raKsturojums LatvIjā

7 IKT ražošana (NACE klases: 26.11; 26.12; 26.20; 26.30; 26.40; 26.80) un IKT pakalpojumu sniegšana apakšnozarēs (1) telekomunikācijas (NACE klases: 
61.10; 61.20; 61.30; 61.90),  (2) datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības (NACE klases: 62.01; 62.02; 62.03; 62.09) un (3) 
datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības, interneta portālu darbība (NACE klases: 63.11; 63.12). Šeit netiek apskatītas šādas nozares: IKT 
vairumtirdzniecība (NACE klases: 46.51; 46.52); datorprogrammatūras tiražēšana (NACE klases: 58.21; 58.29) un datoru, to perifēro iekārtu un sakaru 
iekārtu remonts (NACE klases: 95.11; 95.12).

8 2015 gadā 257 milj. EUR.
9 2015 gadā 310,67 milj. EUR.

1 569 milj. EUR
Apgrozījums (CSP)

294,19 milj. EUR9

Kopējie nodokļu maksājumi (VID)

4 587
Uzņēmumu skaits (CSP)

22,95 tūkst.
Nodarbināto skaits (CSP)

1 360 EUR
Vidējais atalgojums mēnesī (CSP)

825,8 milj. EUR
Pievienotā vērtība (CSP)

3,96%
Pievienotā vērtība % 
no kopējā IKP (CSP)

197 milj. EUR8

Pakalpojumu eksporta apjoms 
(Latvijas Banka)



Domnīca Certus
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare Latvijā

6

10 Statistics Estonia. 2016. Database. http://www.stat.ee/ 
11 Centrālā statistikas pārvalde. 2016. IKT sektora statistika – datubāze. http://www.csb.lv/ 
12 Statistics Lithuania. 2015. Information Technologies in Lithuania. https://osp.stat.gov.lt/en/informaciniai-pranesimai?articleId=3940112

salīdzinošais IKt apakšnozares “datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītās darbības” 
raksturojums Baltijas valstīs 2014. gadā

2. attēls 

Pievienotā vērtība,  
milj. EUR

% no kopējās  
pievienotās  

vērtības valstī

% no kopējā uzņēmumu  
skaita valstī

% no kopējā nodarbināto 
skaita valstī

Apgrozījums, milj. EUR

Vidējais atalgojums IKT 
nozarē, EUR/mēnesī

Uzņēmumu skaits
Nodarbināto  
skaits, tūkst.

599 308

466 275

2 995

11,892 109

16,9

2 394

9,26

456,7 303,4

1 307 1 316 1 134

1,8

1,4

0,8

3,1 2,023,7 1,42,6 1,49

  Igaunija10       Latvija11       Lietuva12
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13 Centrālā statistikas pārvalde. 2016. IKT sektora statistika – datubāze. www.csb.lv.
14 Centrālā statistikas pārvalde. IKT sektora statistika – datubāze. www.csb.lv. Aplūkots 08.06.2016. Autores aprēķins.

Kopš 2009. gada uzņēmumu apgrozījums apskatāmajās 
IKT apakšnozarēs katru gadu pieaug, pēdējos gados 

IKT nozare ir atkarīga no kvalificēta darbaspēka 
pieejamības un piesaistes. Kopš 2010. gada nodarbināto 
skaits apskatāmajās IKT apakšnozarēs pastāvīgi pieaug, 

palielinoties arī uzņēmumu kopējai peļņai pirms 
nodokļiem (3. attēls).

vislielākais pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
bijis 2012. gadā (+17%) (4. attēls). 

IKt sektora uzņēmumu apgrozījums un peļņa, milj. eur13

nodarbināto skaita izmaiņas IKt nozarē14

3. attēls 

4. attēls 
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0 0
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265

1 135
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1 154
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  Apgrozījums, milj. EUR       Peļņa, milj. EUR
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Nozīmīgs makroekonomiskais rādītājs ir IKT nozares 
eksporta apjoms, kas katru gadu turpina augt, uzrādot 
stabilu pieauguma tendenci. Arī IKT pakalpojumu 

Eksporta izaugsme turpinās arī 2015. gadā. Saskaņā 
ar Latvijas Bankas datiem datorpakalpojumu un 
informācijas pakalpojumu eksporta pieaugums 
2015. gadā ir 30% pret iepriekšējo gadu. Šī apakšnozare 
raksturojuma ar sniegtā pakalpojuma augsto inovatīvo 
līmeni, gala produkts ir nemateriāls, to neierobežo 
ģeogrāfiskās robežas, piegādes iespējams organizēt ātri 
un vienkārši. Nozīmīgākie šo pakalpojumu eksporta tirgi 

nozares eksportētais apjoms no kopējā apgrozījuma ir ar 
pieaugošu tendenci (5. attēls).

2014. gadā bija ASV (10,2% no apjoma), Kipra (9,1%), 
Zviedrija (9,1%) un Apvienotā Karaliste (5,1%).16

Kopumā IKT nozares makroekonomiskie rādītāji un to 
dinamika aplūkotajā laika periodā apliecina nozares 
stabilo vietu Latvijas tautsaimniecībā, kā arī parāda 
pastāvīgu izaugsmes potenciālu gan nozares ietvaros, 
gan visas tautsaimniecības kontekstā, arvien plašāk 
pielietojot IKT risinājumus citās nozarēs.

IKt nozares pakalpojumu eksporta dinamika, milj. eur15 5. attēls 

100

60%

50

50%200

80%

150

70%
250

90%350

300

400 100%

0 0

40%

30%

20%

10%

20092008 2010 2011 2012 2013 20152014

150

11,3%

151

13,3%

161

14,0%

186

15,0%

239

16,6%

281

18,1%

361

291

18,5%

  IKT pakalpojumu eksports, milj. EUR       Īpatsvars no sniegto pakalpojumu apjoma, %

15, 16 Latvijas Banka. 2016. Statistika. www.bank.lv. Aplūkots 26.07.2016.
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Visvairāk IKT nozares uzņēmumu darbojas 
datorprogrammēšanas un konsultēšanas jomā, kur 
uzņēmumu skaits no 2008. līdz 2014. gadam ir pieaudzis 
2,9 reizes. Kā otra straujāk augošā apakšnozare jāatzīmē 

Starp apskatāmajām IKT apakšnozarēm 2014. gadā 
vislielāko ieguldījumu apgrozījumā sniedz 
telekomunikācijas (46%), tām seko datorprogrammēšana 
un konsultēšana (30%).18 Nozares uzņēmumus raksturo 
neliels darbinieku skaits: 95% uzņēmumu nodarbināto 
skaits nepārsniedz 9, un tikai 1% uzņēmumu nodarbināto 
skaits pārsniedz 50.19 Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 
datiem 2014. gadā apskatāmajās apakšnozarēs 
15 lielākie uzņēmumi kopā nodarbināja 5,5 tūkst. 
darbinieku, kas ir 23% no kopējā nodarbināto 
skaita, un šo uzņēmumu apgrozījums veidoja 53% no 
kopējā apgrozījuma. 2014. gadā pirmajā vietā starp 

datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, tai 
skaitā interneta portālu darbība, kur uzņēmuma skaits ir 
pieaudzis 2,75 reizes (6. attēls).

uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu pēc peļņas rādītāja 
ir IKT iekārtu ražošanas uzņēmums SIA Mikrotīkls, kam 
seko visi lielākie telekomunikāciju uzņēmumi (7. attēls).

IKT iekārtu ražošanas apakšnozares līderis pēc 
apgrozījuma ir SIA Mikrotīkls, kas 2014. gadā bija 
ceturtais lielākais uzņēmums IKT nozarē, bet 2015. gadā 
izvirzījās pirmajā vietā. Jāatzīmē šī uzņēmuma augstā 
produktivitāte un darba efektivitāte, jo uzņēmuma 
apgrozījums uz vienu darbinieku ir 15 reizes lielāks par 
nākamā lielākā uzņēmuma AS SAF TEHNIKA rādītājiem. 
(8. attēls)

2. IKt apaKšnoZaru raKsturojums un gaLvenIe daLīBnIeKI

uzņēmuma skaita dinamika sadalījumā pa IKt apakšnozarēm17 6. attēls 

3 500

2 500

1 000

500

2 000

1 500

0

   IT ražošana        Telekomunikācijas      
   Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, interneta portālu darbība      

   Datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītās darbības

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

17, 18, 19 Centrālā statistikas pārvalde. 2016. IKT sektora statistika – datubāze. www.csb.lv. Autores aprēķins.
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20, 21 Uzņēmumu reģistrs. 2016.
22 Centrālā statistikas pārvalde. 2016. IKT sektora statistika – datubāze. www.csb.lv. Autores aprēķins.
23 Lursoft. 2015. Kurp virzās Latvijas telekomunikācijas?
24 Raksturojot telekomunikāciju apakšnozari, noteikti jāmin, ka Latvija ir līderpozīcijās Eiropā tieši ar attīstītu digitālo infrastruktūru. Latvijā ir viens no ātrākajiem 

internetiem – otrs ātrākais Eiropā (aiz Zviedrijas) un piektais ātrākais pasaulē (virs 25 Mbps saskaņā ar Akamai 2015. gada Q2 datiem).24 WiFi pieejamības ziņā 
Rīga joprojām ir nepārspēta: ar ~444 cilvēkiem uz vienu WiFi punktu tiek apsteigtas tādas pilsētas kā Tallina (~975 cilvēki), Valeta (~1074 cilvēki), Lisabona 
(~1090 cilvēki), Viļņa (~2162 cilvēki) un citas. Lattelecom. 2016. Rīga otro gadu nepārspēta: saglabā Eiropas WiFi galvaspilsētas titulu. www.lattelecom.lv. 

Lielāko IKt uzņēmumu apgrozījums un peļņa 2014. gadā, milj. eur20 7. attēls 
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Lielāko IKt ražošanas apakšnozares uzņēmumu kopējais apgrozījums 
un apgrozījums uz vienu darbinieku 2014. gadā21
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Latvijā telekomunikāciju jomā darbojas salīdzinoši daudz 
uzņēmumu (551), sniedzot gan plaša patēriņa, gan šauri 
specializētus pakalpojumus. Pieci lielākie uzņēmumi 
ir SIA Lattelecom, SIA LMT, SIA Tele2, SIA BITE Latvija 
un SIA Xotel.22 Četri no tiem tika iekļauti 2014. gada 

Dienas Biznesa veidotā pārskata TOP 100 rentablāko 
uzņēmumu sarakstā.23 Pieci lielākie telekomunikāciju 
apakšnozares uzņēmumi nodrošina 71% apakšnozares 
apgrozījuma, nodarbinot 43% no visiem apakšnozarē 
strādājošajiem.24
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apgrozījums un produktivitāte lielākajos IKt telekomunikācijas apakšnozares uzņēmumos 2014. gadā25

IKt datorprogrammēšanas, konsultēšanas un ar to saistīto darbību 
apakšnozares lielākie uzņēmumi 2014. gadā27

9. attēls 

10. attēls 
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Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un ar to saistīto 
darbību apakšnozari raksturo liels mazo uzņēmumu 
skaits, kuros tiek nodarbināti līdz 9 strādājošajiem. 

Nozarē ir arī lieli uzņēmumi, starp kuriem ir trešais 
lielākais IKT nozares uzņēmums SIA Tieto Latvia ar kopējo 
darbinieku skaitu 745.26
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25 Uzņēmumu reģistrs. 2016.
26 Lielāko uzņēmumu topā neparādās ārvalstu komersanta Accenture Latvijas filiāle.
27 Uzņēmumu reģistrs. 2016.
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28 Uzņēmumu reģistrs. 2016.

Datu apstrādes, uzturēšanas, tai skaitā interneta 
portālu apakšnozarē darbību reģistrējuši vairāk nekā 

900 uzņēmumi, nodarbinot gandrīz 5000 speciālistu.

datu apstrādes, uzturēšanas, tai skaitā interneta portālu darbības 
apakšnozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2014. gadā, milj. eur28

11. attēls 
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29 European Commission. 2016. Digital Single Market. ec.europa.eu/digital-single-market.
30 European  Commission 2016. Grand Coalition for Digital Jobs 2016  ec.europa.eu/digital-single-market/en/grand-coalition-digital-jobs. Aplūkots 

25.06.2016 
31 OECD. 2004. Information Technology Outlook 2004 www.oecd.org/sti/ieconomy/37620123.pdf. Eurostat. 2016. ICT Specialists in Employment 

2015 ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment.

Šobrīd Latvijā IKT speciālistu skaita īpatsvars kopējā 
nodarbināto skaitā ir zemāks nekā vidēji ES (12. attēls). 
Var apgalvot, ka, palielinot IKT speciālistu skaita 
īpatsvaru kopējā nodarbināto skaitā, tiktu panākta 
arī citu nozaru izaugsme, palielinoties produktivitātei. 
IKT speciālistu pieaugumu nav iespējams nodrošināt 
strauji, tas ir panākams pakāpeniski, vairāku gadu 
laikā, piemēram, palielinot studējošo skaitu jomā, 

Ņemot vērā nepieciešamību palielināt nozares 
nozīmīgumu, ir definējamas vairākas problēmas, kas izriet 

atbalstot izglītības iestāžu kapacitātes pieaugumu, 
mērķtiecīgi palielinot interesi par studijām, pilnveidojot 
matemātiskās un algoritmiskās domāšanas prasmes 
jau pamatskolas līmenī. Jāņem vērā, ka datorprasmes 
ir būtiskas ne tikai IKT jomā strādājošajiem, bet arī 
citās tautsaimniecības nozarēs nodarbinātajiem, kur 
tehnoloģiju attīstība ietekmē darba saturu.

no nozares rādītāju analīzes un par ko liecina arī nozares 
ekspertu aptauja, kas tika veikta dotā pētījuma ietvaros.

3. IKt noZares IZaIcInājumI

IKt speciālistu īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā, % 2015. gadā29 12. attēls 
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Augošais pieprasījums pēc IKT speciālistiem tiek minēts 
kā viena no IKT nozares problēmām un izaicinājumiem 
globālā mērogā, kas var kavēt nozares turpmāku 
izaugsmi. Eiropas Komsijas ziņojumā par vienoto digitālo 
tirgu tiek lēsts, ka 2020. gadā var pietrūkt līdz pat 
825 tūkstošiem IKT speciālistu.30 Eurostat pētījums 

3.1. IKt specIāLIstu sagatavošana atBILstošI pIeprasījumam

liecina, ka IKT speciālistu skaits laika periodā no 2006. 
līdz 2014. gadam vidēji ir audzis par 4% gadā, kas ir 
12 reizes vairāk nekā kopējais nodarbinātības pieaugums 
šai pašā laika periodā.31 Šāda speciālistu skaita dinamika 
tikai apstiprina IKT nozares nozīmīguma pieaugumu 
globālajā ekonomikā.
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32 NVA Brīvās darba vietas. 2016. www.nva.gov.lv Autores aprēķins.
33 VIAA Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 

(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)
34 Pereira, C. 2015. Informatics Education in Europe: Institutions, Degrees, Students, Positions, Salaries. Key Data 2009-2014. Informatics Europe.
35 Kuļikovskis, G. 2015. LR IZM, LR EM. Viedās specializācijas jomas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” ekosistēmas analītisks apraksts. 
36 Eurostat. 2016.  ICT Specialists In Employment. ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment 

Saskaņā ar NVA datiem laika posmā no 2008. līdz 
2014. gadam vidējais brīvo reģistrēto darbavietu skaits 
informācijas un tehnoloģijas pakalpojumu nozarē no 
kopā reģistrētajām brīvajām darbavietām veidoja 2,12%. 
Vislielākais brīvo reģistrēto darbavietu skaits IKT nozarē 
bija 2013. gada 1. ceturksnī (359 darbavietas), bet 
2010. gada pirmajā ceturksnī to īpatsvars no kopējām 
reģistrētajām brīvajām darba vietām sasniedza gandrīz 
7% (13. attēls). Tomēr šie dati neparāda patieso 

Šobrīd ar IKT nozari saistītas profesijas var apgūt 
61 izglītības iestādē, tai skaitā profesionālās izglītības 
iestādēs, koledžās, augstskolās. 2015./2016. studiju 
gadā augstāko izglītību IKT nozarē piedāvāja 67 
studiju programmas, no tām 11 - koledžas līmenī, 
kurās studējošie varēja apgūt 26 ar IKT nozari saistītas 
profesijas.33 Būtiski ir īpašu uzmanību pievērst datiem par 
speciālistu sagatavošanu augstākās izglītības iestādēs, 
kā tas tiek darīts Informatics Europe informātikas 
izglītības pārskatos.34 Arī Viedās specializācijas jomas 
“Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” ekosistēmas 
analītiskajā aprakstā tiek apkopoti dati tieši par 

pieprasījumu pēc IT speciālistiem, jo ne visas brīvās 
darbavietas tiek reģistrētas NVA, it īpaši, ja tiek meklēti 
augsti kvalificēti speciālisti. Tā, piemēram, salīdzinot 
darbinieku meklēšanas datus, reģistrēto brīvo darbavietu 
skaits 2016. gada 18. augustā NVA datu bāzē bija 50, 
bet tai pašā laikā darbinieku meklēšanas portālā bija 
reģistrēti 370 ar darbu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā saistīti sludinājumi.

augstākās izglītības iegūšanas iespējām informācijas 
tehnoloģiju jomā.35 Eiropas Savienības valstīs lielākā daļa 
IKT speciālistu (vidēji 57%, Latvijā 56%)  ir ar augstāko 
izglītību.36

Aplūkojot datus par studējošo skaitu IKT jomas augstākās 
izglītības programmās, vērojams studentu skaita 
pieaugums gan absolūtos skaitļos, gan īpatsvara ziņā. 
Tā, samazinoties kopējam studējošo skaitam augstākajās 
izglītības iestādēs, gandrīz divas reizes ir audzis IKT jomā 
studējošo skaits. (14. attēls).

reģistrēto brīvo darbavietu skaita dinamika32 13. attēls 
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37, 38 Izglītības un zinātnes ministrija. 2016. Statistika par augstāko izglītību www.izm.gov.lv

studējošo skaits IKt jomas augstākās izglītības programmās37

IKt jomas studiju programmās uzņemto un studijas beigušo studentu skaits38

14. attēls 

15. attēls 
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Tomēr dati liecina arī par augstu studentu atbiruma 
līmeni: atskaitīto studentu skaits attiecībā pret pirmajā 
kursā reģistrēto studentu skaitu var sasniegt līdz pat 85% 
(2014./2015. studiju gadā), savukārt atskaitīto studentu 

skaita attiecība pret kopējo studējošo skaitu veido 28%. 
Pieņemot, ka vidēji studijas tiek pabeigtas trīs gadus pēc 
to uzsākšanas, var lēst, ka no tiem, kas uzsākuši studijas, 
tās beidz apmēram 40% studējošo (15. attēls).
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39 Izglītības un zinātnes ministrija. 2016. Statistika par augstāko izglītību www.izm.gov.lv. 
40, 41 European Commission. 2016. Digital Single Market. ec.europa.eu/digital-single-market. 

Studentiem rada problēmas studiju prasību izpilde, 
reflektantu sagatavotības līmenis STEM priekšmetos 
(zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika – 
abreviatūra no angļu val. – Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) ir zems. Tas liecina par 
matemātisko un algoritmisko zināšanu apguves 
veicināšanas nepieciešamību jau vispārējās izglītības 
posmā pamatskolas līmenī.

Nozares attīstībai būtu nepieciešams palielināt studējošo 
skaitu IKT jomā, kas, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences, ir liels izaicinājums. Tāpēc nepieciešams 

Analizējot IKT studiju programmu absolventu skaitu, 
jāņem vērā, ka 21.attēlā apkopoti dati par dažādu 
izglītības līmeņu studiju programmu beidzējiem. Ja līdz 
pat 70% bakalaura grādu ieguvušo studentu turpina 
studijas maģistratūrā, tad pēc diviem gadiem, iegūstot 
maģistra grādu, tie atkārtoti parādās studijas beigušo 
statistikā. Tādējādi patiesais jauno speciālistu skaits IKT 
nozarē ir mazāks (16. attēls).

meklēt papildus iespējas studējošo piesaistē, piemēram, 
mērķtiecīgi attīstot augstākās izglītības eksporta iespējas, 
piesaistot ārvalstu studentus. 

absolventu skaits dažāda līmeņa IKt jomas studiju programmās39 16. attēls 
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Saskaņā ar EK datiem 2014. gadā kopējais IKT speciālistu 
skaits Latvijā bija 17,9 tūkst. (Igaunijā - 30,9 tūkst., 
Lietuvā - 25,6 tūkst. speciālistu), tādējādi apliecinot 
nozares turpmāko izaugsmi bremzējošo faktoru – 
kvalificētu speciālistu trūkumu.40 IKT speciālistu īpatsvars 
Latvijā 2014. gadā bija 2,02% no kopējā nodarbināto 
skaita, nozīmīgi atpaliekot ne vien no šīs jomas līderiem 
(6,7% Somijā, 6,5% Zviedrijā), bet arī ieņemot vietu 
krietni zem ES valstu vidējā rādītāja (3,67%).41

3.2. KrItIsKās masas sasnIegšana

Nākamo 10 gadu laikā Latvijai ne vien būtu nepieciešams 
sasniegt vidējo IKT speciālistu īpatsvaru kopējā 
nodarbināto skaitā, bet arī tuvoties šīs nozares līderiem, 
piemēram, panākot 5% līmeni, kāds šobrīd ir Igaunijā. 
Pamatojoties uz statistikas datiem par IKT speciālistu 
skaitu un studiju beidzēju skaitu nozarē, var lēst, ka katru 
gadu būtu nepieciešams palielināt IKT jomas speciālistu 
skaitu par 30%, lai sasniegtu 5% IKT speciālistu īpatsvara 
līmeni 10 gadu laikā, kas nozīmētu 44 tūkst. pieejamu 
speciālistu darba tirgū.
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42 Osimo, D. 2016. The 2016 Startup Nation Scoreboard. 

IKt speciālistu īpatsvara pieauguma scenārijs 17. attēls 
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  Jomas studiju beidzēju skaits       IKT speciālistu īpatsvara pieaugums

Tā kā ar vietējiem cilvēkresursiem šāds potenciālo 
studējošo skaita pieaugums nav realizējams, 
nepieciešams piesaistīt talantīgus, labi sagatavotus 
vidusskolu beidzējus no ārvalstīm. Šāda plāna īstenošana 
būtu iespējama, pielietojot jau iegūto pieredzi tādās 
augstākās izglītības studiju programmās kā, piemēram, 
medicīnas un veselības aprūpes studijas, kas kļuvušas 
par atpazīstamu eksporta pakalpojumu Latvijā. RSU 

2016./2017. akadēmiskajā gadā gandrīz 25% no visiem 
studējošiem, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai, 
bija ārvalstnieki.

Tā kā 10 gadi ir ilgs laika posms, tad, lai rezultātu 
sasniegtu ātrāk, būtu nepieciešams vēl radikālāks 
studējošo skaita pieaugums tuvākajos gados, kas būtu 
izaicinājums Latvijas augstskolām un mācībspēkiem.

Latvijas IKT sektoru raksturo liels mazo un vidējo 
uzņēmumu skaits nozarē: 99% no visiem nozares 
uzņēmumiem nodarbina mazāk par 50 strādājošiem. 
Pētījumos tiek pierādīts tieši mazo un vidējo uzņēmumu 
nozīmīgums inovāciju radīšanā – tie ir tirgus orientēti, 
spēj reaģēt uz jaunām iespējām, ir tendēti uz 
pakāpenisku izaugsmi. Pēdējos gados īpaša uzmanība 
tiek veltīta start-up jeb iesācējuzņēmumu ietekmes 
vērtējumam ekonomikā, aplūkojot gadījumus, kad 
tīmekļa tehnoloģijās balstīti uzņēmumi kļūst par tirgus 
līderiem, vai arī, pierādot, ka tieši šādi uzņēmumi 
rada lielāko daļu no jaunām darba vietām.42 Start-up 
uzņēmumu skaita ziņā uz 100 tūkst. nodarbināto Latvija 
ieņem līderpozīciju starp Baltijas jūras reģiona valstīm 

3.3. startup eKosIstēma, Kas veIcIna jaunu uZņēmumu veIdošanos IKt noZarē

(18. attēls). Salīdzinot iesācējuzņēmumu piesaistīto 
finansējumu un darījumu skaita dinamiku pēdējos gados, 
jāatzīmē, ka šādu darījumu skaits Latvijā pēdējos gados ir 
pārsniedzis gan Igaunijas, gan Lietuvas rādītājus, diemžēl 
summāri atpaliekot.

Nozīmīgs nozares izaicinājums ir uzņēmumu sadarbības 
ar izglītības un pētniecības iestādēm veicināšana, 
īstenojot zinātniski pētnieciskus projektus ar praktisku 
pielietojumu, lai radītu inovatīvus produktus. 
Šādas sadarbības īstenošana, piemēram, veidojot 
kompetenču centrus, nodrošina iespējas inovatīvu 
IKT risinājumu radīšanai, veicinot Latvijas IKT sektora 
turpmāku izaugsmi arī globālā mērogā.46
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start-up uzņēmumi Baltijas valstīs 18. attēls 

IKT nozares start-up uzņēmumi
uz 100 tūkst. nodarbināto 2012. gadā43

Start-up uzņēmumu veikto  
darījumu skaits Baltijas valstīs44

Start-up uzņēmumu piesaistītie līdzekļi  
Baltijas valstīs, milj. EUR45
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  Igaunija       Latvija       Lietuva

43 Lundblad, J., Andersson, M. 2015. State of the Digital Region, Leveraging a Digital Baltic Sea Region.
44, 45 Crowdsourced open data
46 Kopš 2011. gada Latvijā darbojas IT kompetences centrs, kas īsteno ilgtermiņa sadarbību starp IT uzņēmumiem un zinātnes institūcijām.
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Lai gan IKT nozari raksturojošos datos Igaunija 
neparādās kā izteikts reģiona līderis (Latvijā ir lielāks 
IKT nozares uzņēmumu un tajos nodarbināto skaits), 
tomēr Igaunija ir atpazīstama starptautiskā līmenī kā 
digitāla valsts, kas ne vien veiksmīgi īsteno e-pārvaldi, 
atbalsta iesācējuzņēmējdarbības ekosistēmas izveidi, 
bet arī veido digitālās sabiedrības tēlu. Šī atpazīstamība 
sasniegta ar mērķtiecīgu un valsts institūciju atbalstītu 
IKT nozares popularizēšanas politiku, apzinot esošos 
sasniegumus un iepazīstinot ar tiem starptautisko 
sabiedrību. 

Arī Latvijā IKT nozarē tiek īstenoti plaša mēroga 
projekti, izstrādāti inovatīvi pasaules līmeņa produkti. 
Šos sasniegumus nepieciešams popularizēt, veidojot 
Latvijas kā IKT jomā attīstītas valsts tēlu. Piemēram, 
Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS), kas tika 

3.4. IKt noZares sasnIegumu popuLarIZēšana nacIonāLā un starptautIsKā Līmenī

ieviesta 2001. gadā, ir kļuvusi par drošu un ērtu veidu, 
kā ar interneta palīdzību Valsts ieņēmumu dienestā 
(VID) elektroniski iesniegt nodokļu un informatīvās 
deklarācijas, pārskatus un citus dokumentus. Pēc Valsts 
ieņēmumu dienesta pasūtījuma Exigen Services Latvia 
izstrādātais risinājums Elektroniskā algas nodokļa 
grāmatiņa (EANG) pilnībā izslēgusi no aprites papīra algas 
grāmatiņas. Arī uzņēmuma Sabiedrība Tilde izstrādātais 
valsts pārvaldes mašīntulkošanas serviss hugo.lv, kas 
brīvi pieejams katram Latvijas iedzīvotājam. Hugo.lv 
iespējams integrēt visās valsts pārvaldes platformās un 
mājaslapās, veicinot daudzvalodu pieeju e-pārvaldes 
informācijai un e-pakalpojumiem. Arī Tieto Latvia 
izstrādāto Card Suite programmatūru, ko lieto vairāk 
nekā 500 finanšu institūcijas 33 pasaules valstīs, vai 
BitFury risinājums, kas pārstāv kriptovalūtu nozari un ir 
novērtēts ar 250 milj. USD.
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Plānojot nozares attīstību, jāņem vērā tehnoloģiju 
tendences globālā līmenī.47 Atzinīgi vērtējams tas, ka 
IKT ir viena no viedās specializācijas jomām. Latvijā ir 
izveidojušies sadarbības tīkli zinātniskās infrastruktūras 
izmantošanai, valsts pētījumu, rūpniecisko pētījumu 
un jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu 
īstenošanai šajā viedās specializācijas jomā. Nozares un 
pētniecības institūciju sadarbība ir būtiska inovāciju un 
komercializējamu produktu izstrādē, iezīmējot jaunus 
virzienus tehnoloģiju attīstības kartē.

Atbilstoši identificētajām nozares problēmām - 
kvalificētu speciālistu trūkums IKT nozarē un pēc 
tiem augošais pieprasījums citās nozarēs, sarūkošais 
augstskolu absolventu skaits, jauniešu zemais 
sagatavotības līmenis STEM priekšmetos, kā arī nozares 
attīstības potenciāla neapzināšana - tiek definēti četri 
attīstības scenāriji.

4. rIsInājumI

47 Piemēram, ziņojumā Accenture Technology Vision 2016 atzīmētas šādas būtiskākās tendences, kam jāpievērš uzmanība tehnoloģiju attīstības 
perspektīvā: (1) inteliģentā automatizācija, kas nodrošinās inovācijas un turpmāku izaugsmi, izmantojot mākslīgā intelekta iespējas, jaunākie risinājumi 
apkopos liela apjoma datus no neatkarīgām sistēmām, tādējādi fundamentāli mainot organizāciju darbu; (2) elastīgs darbaspēks, kas tiek atzīmēts kā 
kritisks faktors tehnoloģiju izmantošanā; (3) platformu ekonomika, veidojot adaptējošu, mērogojamu, savstarpēji saistītu vidi; (4) digitāla uzticamība, 
kas svarīga, paaugstinoties riska faktoriem jauno tehnoloģiju izmantošanā. 
Accenture Technology Vision 2016 www.accenture.com.

Lai nodrošinātu IKT nozares attīstību un apmierinātu 
citu nozaru pieprasījumu pēc IKT speciālistiem, būtu 
nepieciešams palielināt IKT speciālistu īpatsvaru 
kopējā nodarbināto skaitā, tuvākajos gados palielinot 
bakalaura un maģistra grādu, profesionālo kvalifikāciju 
ieguvušo IKT speciālistu skaitu līdz pat 3000 tūkstošiem. 
Tā kā ar Latvijā pieejamajiem cilvēkresursiem tas nav 
iespējams, jāizvērtē iespējas piesaistīt studējošos no 
ārvalstīm:

 Sadarbojoties lielākajām Latvijas augstskolām, 
iesaistot nozares attīstībā ieinteresēto privātā 
sektora daļu, jāveido ekselences centrs, kas spētu 
piesaistīt studējošos no ārvalstīm;

 Lai popularizētu studiju programmas, nepieciešams 
ne tikai paaugstināt mācībspēku kapacitāti, tai skaitā 
piesaistot ārvalstu mācībspēkus, bet jāmeklē iespējas 
veidot kopējās studiju programmas ar citu Eiropas 
valstu augstākās izglītības iestādēm. Dubultā/kopīgā 

4.1. IKt noZares daLīBnIeKu sKaIta paLIeLInāšana

grāda (diploma) iegūšanas iespēja padarīs šīs 
programmas īpaši pievilcīgas potenciālo reflektantu 
skatījumā;

 Ārvalstu studentu piesaistes iespēja jāpadara 
interesanta arī pašām augstākās izglītības iestādēm, 
piemēram, valstij finansējot šādas studiju vietas, 
kas šobrīd nav iespējams, jo Latvijas valsts budžeta 
finansētās studiju vietās ar likumu aizliegts valsts 
augstskolām vairāk par 25% programmas apjoma 
pasniegt ne latviešu valodā (angliski). Tā kā tuvējās 
Eiropas valstīs ir vairākas augstskolas ar IT studijām 
angliski, turklāt bez studiju maksas vai par simbolisku 
maksu, Latvijas augstskolām ir grūti konkurēt; 

 Jāīsteno vienota mārketinga politika ārvalstu 
studentu piesaistei, popularizējot studiju iespējas 
Latvijā, turpmākas darbavietas atrašanas izredzes 
nozarē, biznesa uzsākšanas iespējas vidē ar īpašu 
atbalstu.
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Kā liecina statistikas dati, augstskolās IKT specialitātēs 
ir liels studējošo atbirums pirmajā studiju gadā (līdz pat 
50% no uzņemto studentu skaita). Būtu nepieciešams 
veikt pasākumus, kas atbirumu mazinātu.

 Ieviest datorikas mācību programmu jau no 1. klases 
visās skolās, kas palīdzētu īstenot atbilstošu 
matemātikas un algoritmiskās domāšanas prasmju 
attīstību un pakāpenisku skolēnu sagatavošanu 
darbam ar digitālajām tehnoloģijām kā IKT, tā citās 
jomās;

 Veikt izmaiņas likumdošanā, kas gan ļautu izglītības 
iestādēm pēc izvēles uzsākt agrīnāku datorikas 
jautājumu apguvi pamatizglītības līmenī, gan ikvienam 
skolēnam vidējās izglītība ietvaros piedāvātu plašākas 
mācību priekšmetu izvēles iespējas, tai skaitā datorikas 
jomā. Piemēram, veikt grozījumus MK Noteikumos Nr. 
468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem 
un pamatizglītības programmu paraugiem” un MK 
Noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 
standartiem un izglītības programmu paraugiem”;

 Pilnveidot, sistematizēt un attīstīt datorikas apguvei 
nepieciešamos mācību materiālus, padarot tos 
pieejamus, tai skaitā, izstrādājot tos digitālā veidā; 

 Nepieciešams atjaunot esošo mācību programmu 
saturu vidusskolas klasēs, pielāgojot to ne tikai 
jaunākajām tehnoloģiju attīstības tendencēm, bet arī 
izglītojamo prasmēm un zināšanām;

4.2. datorIKas un aLgorItmIsKās domāšanas prasmju attīstīBa sKoLās

 Uzsākot datorikas mācības no 1. klases, apmācību 
nodrošināšanā iesaistīt tieši sākumskolas skolotājus, 
ņemot vērā viņu prasmes strādāt ar šīs vecuma 
grupas skolēniem. Tāpēc nepieciešams pilnveidot 
sākumskolas skolotāju kompetences datorikas 
apmācības jomā, piemēram, kvalifikācijas kursu veidā 
piedāvājot apgūt tādas tēmas kā izpratne par e-vidi, 
programmēšana, algoritmi, jaunākās tehnoloģiju 
iekārtas un citas; 

 Nodrošināt regulāras kvalifikācijas pilnveides iespējas 
ne tikai datormācības skolotājiem, bet arī citu 
priekšmetu skolotāju kompetenču paaugstināšanai 
tehnoloģiju pielietošanas jomā vecākajās klasēs;

 Attīstot matemātikas un algoritmiskās domāšanas 
prasmes, tiktu uzlabotas jauniešu kompetences, 
palīdzot sekmīgāk apgūt arī citu mācību priekšmetu 
saturu;

 Kā pozitīvs piemērs datorikas zināšanu apguves 
nodrošināšanai var tikt minēts izglītības projekts Start 
IT, kura mērķis ir palielināt to 6.-12. klašu skolēnu 
skaitu, kas padziļināti apgūst informātiku;48

 Veicināt sadarbības iespējas, piemēram, kustības 
Iespējamā misija ietvaros, kas ļautu nozares 
speciālistiem aktīvi iesaistīties izglītības procesā. 

48 https://startit.lv/about 
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Uzņēmējdarbības uzsācēji jeb strauji augoši un jaunie 
uzņēmumi (start-up) ir nozīmīgi jaunu darbavietu un 
inovāciju radīšanā. Ir būtiski veidot vidi, kas ir labvēlīga 
šo uzņēmumu tālākai izaugsmei un starptautiskai 
sadarbībai. 

 Svarīgi nodrošināt start-up uzņēmumiem pilnvērtīgas 
iespējas piekļūt kapitālam un finansējumam visos 
uzņēmuma attīstības posmos;

 Tomēr, radot start-up atbalstošu uzņēmējdarbības 
vidi, kas nodrošinātu segmenta attīstību un pievilcību 
potenciālām investīcijām, īpaša uzmanība jāvērš tāda 
tiesiskā regulējuma izveidei, kas nenostādītu sliktākā 
situācijā jau darbojošos uzņēmumus. Tādu stimulu 
kā darbaspēka nodokļu samazināšana start-up 
atbalstam varētu radīt nevienlīdzīgas iespējas, vājinot 
esošo uzņēmumu konkurētspēju nozarē, iespējams, 
atstājot negatīvu ietekmi uz reģiona pievilcību lielo 
spēlētāju skatījumā;

 IKT uzņēmumi ir uzsākuši ilgtermiņa investīcijas 
pētniecībā un attīstībā. Tā kā kompetenču centru 
programmas pienesums IKT nozares attīstībā ir 
svarīgs, tad būtiski ir nodrošināt IKT uzņēmumu dalību 
šajā programmā arī turpmāk. 

4.4. uZņēmējdarBīBas vIdes pILnveIdošana dIgItāLās jomas attīstīBaI

 Tā kā šobrīd trūkst pievilcīgas vides (gan 
infrastruktūras, gan idejiskā ietvara ziņā), kur 
vienkopus sadarbotos universitātes, jaunuzņēmumi, 
IT uzņēmumi ar pieredzi, R&D laboratorijas un biznesa 
inkubatori, tiek kavēts pilnvērtīgs zināšanu pārneses, 
tehnoloģiju apmaiņas, sadarbības un atklājumu 
patentēšanas process. Nodrošinot šādu vidi un 
pietiekošu skaitu atbilstošu speciālistu, tiktu radīti 
apstākļi gan vietējo uzņēmumu paplašināšanai, gan 
starptautisko uzņēmumu investīcijām Latvijā;

 Nepieciešams ieviest reģionāli konkurētspējīgu 
nodokļu politiku, pārnesot nodokļu slogu no 
darbaspēka uz patēriņu un kapitālu. Lai sekmētu IKT 
pakalpojumu un produktu eksportu, nepieciešams 
sniegt īpašu atbalstu tiem uzņēmumiem, kuri 
eksportē IKT produktus un pakalpojumus, piemēram, 
reinvestētās peļņas nodokļa atlaides formā.

Būtiski ir veidot kopējo valsts tēlu, pozicionējot Latviju 
kā vietu, kur tiek atbalstīta IKT nozares attīstība un tās 
potenciāla izmantošana.

 Veikt IKT sasniegumu apkopošanu un detalizēta 
mārketinga plāna izveidi to popularizēšanai;

 Izstrādāt kvalitatīvus mārketinga materiālus, tai 
skaitā digitālās jomas prezentāciju, kurus politiķi un 
amatpersonas varētu izmantot, pārstāvot Latviju 
starptautiskā līmenī;

4.3. vaLsts IKt sasnIegumu ZīmoLošana un reKLamēšana

 IKT sasniegumu un potenciāla konsekvents 
mārketings ārpus Latvijas robežām veicinātu nozares 
turpmāku attīstību;

 Atbildīgajām institūcijām (EM, LIAA, ĀM, Latvijas 
Institūts) valsts (kā publiskā, tā privātā sektora) IKT 
sasniegumu mārketinga plāna izstrādē jāiesaista gan 
kompetentas valsts iestādes, gan nozares nevalstiskās 
organizācijas un uzņēmumi;

 Nepieciešams nodrošināt atbalstu Latvijas IKT nozares 
uzņēmumu produktu un risinājumu popularizēšanai 
ārpus Latvijas, piedaloties izstādēs un konferencēs, 
organizējot tirdzniecības misijas un kontaktbiržas.
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1.   rekomendācija

datorIKas un aLgorItmIsKās domāšanas 
prasmju attīstīBa sKoLās

Jānodrošina datorikas mācības ieviešana no pirmās 
klases visās skolās, pilnveidojot, sistematizējot, padarot 
pieejamus mūsdienīgus mācību materiālus, tai skaitā 
digitālā veidā, īpašu uzmanību pievēršot matemātikas 
un algoritmiskās domāšanas prasmju attīstībai. 
Jāatjauno esošo mācību programmu saturs attiecībā uz 
informācijas tehnoloģiju pielietojumu vidusskolas klasēs, 
pielāgojot to ne tikai jaunākajām tehnoloģiju attīstības 
tendencēm, bet arī izglītojamo prasmēm un zināšanām.

2.   rekomendācija

IKt noZares daLīBnIeKu sKaIta paLIeLInāšana

Tuvāko gadu laikā jāpanāk, lai IKT jomas specialitāšu 
studiju beidzēju skaits augstskolās būtu vismaz 3000 
absolventi gadā, kas ne tikai nodrošinātu nozares 
attīstības potenciālu, bet arī radītu interesi par Latviju 
kā globālu IKT kompāniju mītnes vietu. Sadarbojoties 
lielākajām Latvijas augstskolām, iesaistot jomas attīstībā 
ieinteresēto privātā sektora daļu, jāveido ekselences 
centrs, kam būtu iespējas piesaistīt studējošos no 
ārvalstīm. Lai īstenotu programmu popularizēšanu, 
nepieciešams ne tikai palielināt mācībspēku kapacitāti, 
tai skaitā piesaistot ārvalstu mācībspēkus, bet jāmeklē 
iespējas veidot kopīgās studiju programmas ar citu 
Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm.

3.   rekomendācija

vaLsts IKt sasnIegumu ZīmoLu IZveIde un 
popuLarIZēšana

Atbildīgajām institūcijām (EM, LIAA, ĀM, Latvijas Institūts) 
jāizstrādā valsts IKT mārketinga plāns, kas konsekventi 
jārealizē, piesaistot gan kompetentas valsts iestādes 
un valsts augstākās amatpersonas, gan nozares 
nevalstiskās organizācijas un uzņēmumus. Jānodrošina 
atbalsts Latvijas IKT nozares uzņēmumu produktu un 
risinājumu popularizēšanai ārpus Latvijas, piedaloties 
izstādēs un konferencēs, organizējot tirdzniecības misijas 
un kontaktbiržas.

4.   rekomendācija

uZņēmējdarBīBas vIdes pILnveIdošana dIgItāLās 
jomas attīstīBaI

Līdzsvarota start-up ekosistēmas attīstība. Jāveido 
vide, kas atbalsta uzņēmējdarbības uzsācēju jeb strauji 
augošo un jauno uzņēmumu (start-up) tālāku izaugsmi 
un starptautisko sadarbību, nodrošinot šo uzņēmumu 
pilnvērtīgas iespējas piekļūt kapitālam un finansējumam 
visos uzņēmuma attīstības posmos. Tai pašā laikā 
uzmanība jāpievērš arī regulējuma izveidei, kas, atbalstot 
šī segmenta attīstību, nenostādītu sliktākā situācijā jau 
darbojošos uzņēmumus. 

Nodokļu sistēmas konkurētspējas paaugstināšana. 
Nepieciešams ieviest reģionāli konkurētspējīgu nodokļu 
politiku, pārnesot nodokļu slogu no darbaspēka uz 
patēriņu un kapitālu. Tādējādi tiktu veicināta straujāka 
nozares izaugsme un investīciju piesaiste. Lai sekmētu 
IKT pakalpojumu un produktu eksportu, nepieciešams 
sniegt īpašu atbalstu tiem uzņēmumiem, kuri eksportē 
IKT produktus un pakalpojumus, piemēram, re-investētās 
peļņas nodokļa atlaides formā.

reKomendācIjas
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zinātniekiem un publiskā sektora lēmumu pieņēmējiem, lai radītu attīstības idejas, kas balstītas zināšanās un pieredzē. 
Idejas, kas var virzīt Latviju pa mērķtiecīgas izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomikas attīstības 
principus ar pārdomātu un fokusētu valsts atbalstu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.
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