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IKT NOZARE:
IZRĀVIENA SCENĀRIJS
Uldis Spuriņš un Emīls Sjundjukovs

Domnīca Certus

Kopsavilkums: IKT nozare Latvijā un pasaulē
Infrastruktūra

Globālais IKT pakalpojumu tirgus

Latvijas IKT infrastruktūra ir starp labākajām pasaulē. Savukārt esošās
infrastruktūras izmantošanas intensitāte vairākos segmentos varētu būt
augstāka, tādējādi radot vairāk iespēju jaunu produktu un pakalpojumu
attīstībai.

Globālo IT kompāniju klienti pārsvarā atrodas attīstītajā Eiropā, Āzijā,
Ziemeļamerikā un Austrālijā. Latvija ārpakalpojumu sniedzējiem ir
pievilcīga, pateicoties darbaspēka prasmēm un salīdzinoši zemajām
izmaksām. Savukārt uz citu Latvijas tautsaimniecības nozaru fona IKT
pakalpojumi ir labi apmaksāti un ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību.

91%
mājsaimniecību ir iespēja
pieslēgties nākamās paaudzes
piekļuves tīkliem (vismaz
30 Mbit/s lejupielādes ātrums)

5Gb
vidējā mobilo datu plūsma
uz vienu pieslēgumu mēnesī

16,6
Mbit/s

vidējais IPv4
pieslēguma ātrums

8%

25 219
Latvijas IKT pakalpojumu
industrijā nodarbinātie

19 700
Latvijā nodarbinātie
IKT profesionāļi 2016. gadā

984

656
IT pamatstudiju programmu
absolventi 2016. gadā

13,8

no 2016. gadā atvērtajiem
jaunajiem ārpakalpojumu
centriem atrodas tuvējā Eiropā
(pārsvarā Polijā, Īrijā un Rumānijā)

EUR/stundā

31%

vidējā samaksa IKT sektorā
Latvijā 2016. gadā

vidējā darba samaksa Latvijā
salīdzinājumā ar Vāciju

IKT studiju programmu
absolventi gadā nepieciešami, lai
nodrošinātu IKT nozares attīstību
un apmierinātu citu nozaru
pieprasījumu pēc IKT speciālistiem

162%
vidējā alga IKT pakalpojumu
nozarē % no vidējās algas
tautsaimniecībā 2016. gadā

Jaunuzņēmumi
Jaunuzņēmumi ir viena no karjeras attīstības iespējām IKT speciālistiem,
kuri izvēlas koncentrēties uz jaunu produktu radīšanu un uzņēmumu
veidošanu. Svarīgi, lai valstī būtu izveidota labi funkcionējoša
jaunuzņēmumu ekosistēma, kas ļautu perspektīvākajiem prātiem attīstīt
savas biznesa idejas un palielinātu iespējas sabiedrībai kopumā gūt
labumu no šo speciālistu zināšanām un ekspertīzes.

prognozētais IKT speciālistu
iztrūkums ES 2020. gadā

no IT jomā studijas
uzsākušajiem tiek atskaitīti
pirmā studiju gada laikā

globālā IT ārpakalpojumu
tirgus vērtība 2016. gadā

3 000

IKT speciālisti ir pieprasīti visā pasaulē. Latvijas augstskolas IKT studiju
programmās uzņēmušas studentus gandrīz tikai no Latvijas.

45%

mljrd. USD

32%

Latvijas uzņēmumu pērk
mākoņpakalpojumus

Cilvēkkapitāls

500 000

283,5

maksimālais
IT pamatstudiju
programmu absolventu
skaits 2022. gadā, ja
kāpinām tikai vietējo
iedzīvotāju iesaisti nozarē

77

darījumi un

240

44,2

Latvijas
jaunuzņēmumi

vērti ieguldījumi Latvijas
jaunuzņēmumos 2016. gadā

60

milj. EUR

15

milj. EUR

milj. EUR

paredzamie ieguldījumi no
ES finansētajiem riska kapitāla
fondiem šajā plānošanas periodā

paredzamie ieguldījumi no
ES finansētajiem akcelerācijas
fondiem šajā plānošanas periodā
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Ievads
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
(IKT) ir joma, ar kuras progresu saistītas
daudzu pasaules valstu attīstības
stratēģijas. Turklāt IKT potenciālu saskata
gan valstis ar augstiem ienākumiem, gan
tās, kuru attīstība līdz šim nav bijusi tik

veiksmīga. Nodaļa iezīmē būtiskākos IKT
nozares darbībai nepieciešamos resursus
un apskata galvenos biznesa modeļus,
pozicionējot šajā resursu un aktivitāšu
telpā Latvijas IKT nozares piedāvājumu un
salīdzinot to ar situāciju citās valstīs.

Globālās attīstības tendences
Nenoliedzami, pēc digitālās revolūcijas
pēdējo piecdesmit gadu laikā IKT ir būtiski
progresējušas un izmainījušas gan cilvēku
ikdienas dzīvi un uzņēmumu darbību, gan
padarījušas iespējamus jaunus biznesa
modeļus. Taču to, kā IKT nozare attīstīsies
nākotnē un kāda būs tās ietekme uz
produktivitāti, nodarbinātību un cilvēku
dzīves kvalitāti, prognozēt ir grūtāk.
Tehnoloģiju optimisti uzskata, ka
mēs dzīvojam otrā mašīnu laikmeta
sākumposmā un ka funkcionāla un reāli
pielietojama mākslīgā intelekta izveide
kombinācijā ar lielākās daļas pasaules
iedzīvotāju sasaisti vienotā digitālā
tīklā ir radījušas priekšnosacījumus
izgudrojumiem, kas tuvākajā laikā
lielu daļu zinātniskās fantastikas ideju
pārvērtīs ikdienas realitātē.1 Taču
izskatās, ka līdzšinējais IKT progress
ir salīdzinoši minimāli ietekmējis
produktivitātes rādītājus, un apstrādes
rūpniecības nozarēs, kas intensīvāk
izmanto IKT risinājumus, produktivitāte
nepieaug ātrāk kā pārējās.2 Pamatojoties
uz šiem novērojumiem, skeptiķi apgalvo,
ka IKT balstītās inovācijas sevi jau ir
izsmēlušas un pēc to ietekmes nav
salīdzināmas ar iepriekš radītajiem

1

2

3

4

izgudrojumiem (it īpaši iekšdedzes dzinēju
un elektrifikāciju), kuri produktivitāti
kāpināja līdz pat 1970. gadiem.3
Skeptiķi uzskata, ka kopš 1970. gadiem
tehnoloģiskie uzlabojumi koncentrējušies
izklaides, komunikāciju un informācijas
apstrādes jomās, minimāli ietekmējot
ekonomiku ārpus šīm aktivitātēm.
Savukārt optimisti norāda uz dažādiem
potenciālajiem iemesliem produktivitātes
pieauguma iztrūkumam, sākot no
neprecizitātēm mērījumos un beidzot ar
grūti novēršamiem kavēkļiem atsevišķos
ražošanas procesa posmos, kas ierobežo
iespējas gūt labumu no tehnoloģiskajiem
uzlabojumiem citviet. Taču visi piekrīt, ka
IKT mūsdienās ne tikai papildina un ļauj
labāk izpausties atsevišķām darbinieku
prasmēm un iemaņām, bet arvien vairāk
arī aizstāj darbiniekus noteiktu uzdevumu
izpildē.4 Lai gan tehnoloģiju attīstību
prognozēt ir sarežģīti un jo tālāk nākotnē
skatāmies, jo vairāk pārsteigumu varam
sagaidīt, attēlā apkopotas būtiskākās
IKT nozares attīstības tendences,
fokusējoties uz tehnoloģijām, kuras
jau maina pastāvošo lietu kārtību un
kuru pielietojums varētu būtiski pieaugt
tuvākajā laikā.

Brynjolfsson, E. and McAfee, A. 2014. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of
Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
Acemoglu, D., Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. and Price, B. 2014. Return of the Solow Paradox? IT, Productivity,
and Employment in US Manufacturing. American Economic Review: Papers & Proceedings, 104(5), 394–399.
Gordon, R. 2016. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Frey, C. B. and Osborne, M. 2013. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?
University of Oxford; Arntz, M., Gregory, T. and Zierahn, U. 2016. The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189.
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IKT nozares attīstības tendences5

1.1. attēls

Virtuālā un paplašinātā realitāte
Kvalitatīvi sensoru uzlabojumi un ar tiem aprīkotas vienotā
tīklā saslēgtas ierīces (lietu internets) ir radījušas iespējas
apkārtējās fiziskās vides un digitāli radītās vides integrācijai.
Šobrīd galvenais uzsvars ir uz vizuālo saplūšanu, bet nākotnē
paplašinātā realitāte aptvers visas cilvēka maņas.

Mākslīgais intelekts
Sasniegumi mašīnmācīšanās jomā
kombinācijā ar mākoņdatošanu un datu
ievākšanu caur internetu ir padarījuši
daudzu mākslīgo intelektu izmantojošu
tehnoloģiju pielietošanu jau šobrīd
komerciāli izdevīgu.

Programmatūra kā
pakalpojums (SaaS)
Mākoņdatošanas attīstības rezultātā
uzņēmumiem ir radusies iespēja samazināt
IKT izmaksas, pielietojot programmatūru, kuras
darbība tiek nodrošināta, izmantojot serverus,
kas atrodas ārpus uzņēmuma. Uzņēmumi arvien
vairāk šīs iespējas izmanto, un paredzams, ka šī
tendence saglabāsies.

Lielie dati un
tumšo datu analīze
Liela apmēra, ātra, izmaksu ziņā efektīva un
inovatīva datu analīze turpinās būt aktuāla un
piesaistīt kā intelektuālos, tā finanšu ieguldījumus.
Pārsvarā digitālā informācija ir nestrukturizēta, un
šobrīd uzņēmumi analīzē izmanto tikai niecīgu daļu
no ievāktajiem un uzkrātajiem digitālajiem datiem.
Paredzams, ka līdz 2020. gadam noderīgi būs jau
37% no uzkrātās digitālās informācijas.

Digitālās tehnoloģiju platformas
Blokķēde (Blockchain)
Bitcoin kriptovalūtas pamatā esošā blokķēdes tipa dalītā
datubāze iegūs arvien jaunus pielietojuma veidus. Ekonomikā, kas
darbojas uz sadarbības un savstarpējās uzticēšanās principiem,
blokķēde varētu darboties kā vārtu sargs, kas ļaus nekļūdīgi
identificēt dalībniekus un nodrošinās visiem piekļuvi dalībnieku
reputāciju veidojošam hronoloģiskam rīcību katalogam.

Pateicoties pakalpojumu, preču un biznesa procesu digitalizācijai,
platformu tipa uzņēmumi (Apple, Amazon, Google, Facebook u.c.)
arvien paplašina savu darbību, radot un pārņemot jaunus tirgus
segmentus, neizbēgami konkurējot savā starpā. Paredzams, ka
nākamo trīs gadu laikā platformu konkurence pastiprināsies
lietu interneta, mākslīgā intelekta un komunikāciju sistēmu
tirgus segmentos. Taču pieaugs arī pieprasījums pēc elastīgas
standartizētas savietošanas arhitektūras.

IKT attīstības tendenču nozīmība Latvijā
IKT attīstības tendences viennozīmīgi
norāda uz jaunām iespējām, taču
tehnoloģiju attīstība rada arī papildu
slogu publiskajiem spēlētājiem – sākot
ar publiskajiem iepirkumiem un beidzot

5

ar datu aizsardzību. Lai izmantotu
jaunradītās iespējas un nodrošinātu
potenciālo ieguvumu vienmērīgu sadali,
Latvijā kā valstij, tā arī pašvaldībām būs
jāpaaugstina IKT kompetences līmenis.

Stone, P. et al. 2016. Artificial Intelligence and Life in 2030. One Hundred Year Study on Artificial Intelligence:
Report of the 2015-2016; Briggs, B. Ed. 2017. Tech Trends 2017. The Kinetic Enterprise. Westlake, TX:
Deloitte University Press; Carley, D. 2016. Gartner’s Top 10 Strategic Technology Trends For 2017; Evans, P. and
Gawer, A. 2016. The Rise of the Platform Enterprise. A Global Survey. New York: The Center of Global Enterprise.
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Lai veiksmīgi iepirktu un pielāgotu
dažādus IKT risinājumus, pircējam ir
jāspēj orientēties piedāvājumā un precīzi
komunicēt savas vajadzības. Šobrīd
Latvijas publiskās institūcijas nav starp
digitalizācijas pionieriem, un vairāku
publiskā sektora IKT projektu ietvaros
ir radīti produkti, kas nav vajadzīgi vai
slikti darbojas. Tāpat var paredzēt, ka,
līdzīgi kā Uber piedāvājums transporta
pārvadājumu tirgū, uz IKT balstīti
risinājumi izjauks pastāvošos biznesa
modeļus arī citos tirgos un publiskajiem
spēlētājiem būs jāspēj atšķirt, kādos
gadījumos esošo kārtību graujošie
risinājumi kalpo visas sabiedrības
labklājības celšanai un kādos tie dod
labumu tikai to ieviesējiem. Turklāt
atšķirībā no publiskajiem iepirkumiem
regulatoru kompetenci nevarēs
koncentrēt kādā vienā aģentūrā, un
tā būs jāpalielina visām uzraugošajām
institūcijām – būvniecības, pārtikas,
konkurences un citiem uzraugiem.
Visbeidzot publisko spēlētāju pārraudzībā
ir liela daļa potenciāli izmantojamu datu,
kas līdz ar datu analīzes attīstību paver
iespējas sabiedrības labklājību uzlabojošu
risinājumu izstrādei, bet uzliek arī
atbildību nodrošināt to, ka ieguvumi tiek
taisnīgi sadalīti starp datu īpašniekiem,
risinājumu izstrādātājiem un sabiedrību
kopumā. Šajā jomā progress Latvijā līdz
šim bijis lēns un nepietiekams.6
Lai arī ar aizkavēšanos, taču
automatizācija ietekmēs arī Latvijas
darbaspēka tirgu. Vislielākais
automatizācijas potenciāls ir paredzamām
fiziskām darbībām un dažādu iekārtu un
mašīnu ekspluatācijai – tiek vērtēts, ka
tehniski šobrīd ir iespējams automatizēt
81% no laika, kas tiek veltīts šādu darbību
veikšanai. Tāpat liels automatizācijas
potenciāls ir datu ievākšanai (64%) un
apstrādei (69%), bet viszemākais – cilvēku

6

7
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vadībai un attīstībai. Savukārt, ja salīdzina
nozares, tad šobrīd visplašākās tehnisko
risinājumu iespējas dažādu aktivitāšu
automatizācijai ir izmitināšanas un
ēdināšanas pakalpojumu, apstrādes
rūpniecības un transporta un
uzglabāšanas nozarēs, salīdzinoši mazāk –
izglītībā, uzņēmumu vadībā un veselības
aprūpē. Protams, tehniskās iespējas
vēl nenozīmē to, ka automatizācija tiek
īstenota. Modelējot dažādus scenārijus
pašreiz pieejamo tehnoloģiju ieviešanai,
jāsecina, ka laika ziņā iespējamas
būtiskas nobīdes. Pastāvot dažādiem
priekšnosacījumiem (tehniskiem,
ekonomiskiem, juridiskiem u.c.), pilnīga
esošo risinājumu ieviešana varētu notikt
līdz 2055. gadam, bet varētu ieilgt vēl
vismaz par 20 gadiem. Arī atšķirīgās
darbaspēka izmaksas nosaka to, ka
automatizācija vispirms tiks ieviesta
ekonomiski attīstītākajās valstīs.7
Taču, vērtējot ekonomikas attīstības
iespējas valstiskā līmenī, automatizācijas
potenciāls ir jāņem vērā, un valsts
ierobežotie resursi jāiegulda tur, kur
tiem paredzama vislielākā un ilglaicīgākā
atdeve. Visticamāk, automatizācijas
potenciāls nerada ierobežojumus nozaru
griezumā, tomēr vajadzētu izvairīties no
potenciāli aizstājamu tehnoloģiju ieviešanas
un cilvēkkapitāla akumulācijas aktivitātēs,
kurām piemīt liels automatizācijas
potenciāls. Savukārt daļai strādājošo,
kuru darbības tiks automatizētas, būs
jāpārkvalificējas. Tādēļ laicīgi ir jāizveido
jaunu zināšanu un prakšu iegūšanas
ceļa kartes un jāieskicē iespējamās karjeras
maiņas trajektorijas, apzinoties, ka tādas
darba tirgū pieprasītas prasmes kā,
piemēram, starpdisciplināra plānošana,
radošu risinājumu meklēšana un efektīvu
lēmumu pieņemšana nav tās, kas varētu
tikt ātri iemācītas pārkvalificējamajiem
darbiniekiem.

LR Valsts kontrole. 2017. Lietderības revīzijas ziņojums “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto
informāciju?” Revīzijas uzdevums Nr. 2.4.1-12/2016.
McKinsey Global Institute. 2017. A Future That Works: Automation, Employment and Productivity.
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Lai arī IKT risinājumi samazina attāluma
nozīmību, tie drīzāk veicina globāli
dominējošos urbanizācijas un iedzīvotāju
koncentrācijas procesus, nevis tos
bremzē. Liela daļa IKT risinājumu
saistīti tieši ar pilsētvidi un, nodrošinot
replikācijas iespējas, tiem ir arī potenciāli
liels globāls noieta tirgus. Vienlaicīgi
jaunu risinājumu izstrādei būtiska ir
iespēja eksperimentēt ierobežotā vietējā
tirgū. Latvijas kontekstā tas piedāvā
Rīgai iespēju kļūt par testēšanas un
eksperimentēšanas centru, kas ir
pievilcīgs ne tikai vietējiem, bet arī
ārvalstu IKT uzņēmumiem. Protams,
šādas iespējas ir arī citām pilsētām,
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un daudzas tās arī izmanto. Tādēļ šīs
iespējas īstenošana lielā mērā atkarīga no
konkurētspējīgas normatīvās un fiziskās
vides radīšanas, kas, no vienas puses,
būtu pievilcīga uzņēmumiem, bet, no
otras puses, garantētu arī iedzīvotāju
drošību un privātumu.
Uzņēmumu līmenī iezīmētās IKT attīstības
tendences paver plašas specializācijas
iespējas, un atsevišķi Latvijas uzņēmumi
atrodas starp līderiem savos nišas tirgos.
Šajā ziņā ir svarīgi kultivēt tādu vietējo
ekosistēmu, kas spētu atražoties un augt,
veiksmīgajiem industrijas pārstāvjiem
palīdzot daudzsološajiem jaunpienācējiem.

1.1. Infrastruktūra
Šajā sadaļā īsumā aprakstīti paredzamie
IKT infrastruktūras attīstības projekti un

valstu griezumā salīdzinātas dažādas IKT
infrastruktūras komponentes.

Starptautiskie un nacionālie mērķi
Modernas, pieejamas un kvalitatīvas
IKT infrastruktūras esamība ir viens
no priekšnosacījumiem IKT sektora un
arī visas mūsdienu globāli sasaistītās
ekonomikas dinamiskai attīstībai.
IKT infrastruktūras nozīmību akcentē
gan starptautiskās organizācijas, gan
nacionālās valdības, izvirzot dažādus
mērķus starptautiski konkurētspējīgas IKT
infrastruktūras izveidei. Piemēram, viena
no ES izaugsmes stratēģijas Eiropa 2020
pamatiniciatīvām ir Digitālā programma
Eiropai, kuras ietvaros ES darbojas, lai
Eiropas mājsaimniecībām un uzņēmumiem
tiktu nodrošināta pieeja ātrai un
kvalitatīvai savienojamībai. 2016. gadā
Eiropas Komisija izvirzīja mērķus līdz
2025. gadam nodrošināt:

8

1 Gb savienojamību visām nozīmīgajām
publiskajām institūcijām (skolām,
publisko pakalpojumu sniedzējiem,
transporta mezgliem utt.) un
privātajiem komersantiem (biznesa
parkiem, IKT pakalpojumus intensīvi
izmantojošiem uzņēmumiem utt.);
nepārtrauktu 5G pārklājumu visās
pilsētu teritorijās un gar visām
sauszemes transporta maģistrālēm;
pieeju interneta pieslēgumam ar
vismaz 100 Mbit/s lejuplīnijas ātrumu
visām ES mājsaimniecībām.8

European Commission Communication “Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a
European Gigabit Society”, 14 September 2016, COM 587.

12

Savukārt pētnieki norāda uz IKT
infrastruktūras izveides pozitīvo
ietekmi uz dažādiem ekonomiskajiem
un sociālajiem rādītājiem. Piemēram,
platjoslas tīkla attīstības projekti, līdzīgi
kā klasiskie elektrifikācijas vai ceļu
infrastruktūras būvniecības projekti, rada
gan pievienoto vērtību un jaunas darba
vietas, kas saistītas ar infrastruktūras
objektu izveidi, gan stimulē ekonomisko
attīstību netieši, paverot iespējas jaunu
pakalpojumu izveidei un uzlabojot esošo
uzņēmumu darbības efektivitāti. Tādēļ
pēdējās ekonomiskās krīzes laikā virkne
valstu (Singapūra, Somija, Portugāle,
ASV, Austrālija, Vācija u.c.) veica vairāku
miljardu USD vērtus ieguldījumus
platjoslas tīkla attīstībā.10
Latvijas nākamās paaudzes platjoslas
tīklu attīstības stratēģija paredz
līdz 2020. gadam nodrošināt visām
mājsaimniecībām iespēju saņemt interneta
piekļuves pakalpojumu ar vismaz
30 Mbit/s lejupielādes ātrumu un panākt
to, ka vairāk kā 50% mājsaimniecību
ir abonējušas interneta piekļuves
pakalpojumus ar vismaz 100 Mbit/s
lejupielādes ātrumu.11 Lai īstenotu šo
mērķi, Latvija ir izvēlējusies koncentrēties
uz ātra interneta pieejamības
nodrošināšanu no galvaspilsētas
attālinātos reģionos, pamatā izbūvējot
elektronisko sakaru optisko tīklu un
optiskā tīkla piekļuves punktus teritorijās,
kur interneta pakalpojumus nesniedz
neviens elektronisko sakaru komersants.
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Tādejādi maģistrālie tīkli tiek sasaistīti
ar potenciālajām abonentlīnijām
(pēdējo jūdzi), kuru izveide savukārt
jānodrošina elektronisko sakaru
komersantiem. Projektu īsteno Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs, un tā
pirmās kārtas ietvaros laika periodā no
2012. līdz 2015. gadam tika izbūvēts
1813 km optiskā tīkla un izveidoti
177 piekļuves punkti. Kopumā pirmā
kārta izmaksāja 26,4 milj. EUR, no kuriem
87,18% bija ES fondu finansējums.
Projekta otrajā kārtā, kuru paredzēts
realizēt līdz 2020. gadam, tiks izbūvēti
vēl 3000 km optiskā tīkla un izveidoti
220 piekļuves punkti potenciālajām
abonentu līnijām. Otrās kārtas
paredzamās izmaksas ir 46,7 milj. EUR, no
tām 85% tiks finansēti no ES fondiem.12
Tajā pašā laikā vairāki elektronisko
sakaru komersanti ir izveidojuši lietu
interneta tīklus. Piemēram, Lattelecom
2017. gada vasarā pabeidza specializētā
lietu interneta tīkla izbūvi Rīgā. Tas
ir mazjaudas plaša apgabala tīkls
(LPWAN), ko var izmantot attālinātai un
automātiskai pilsētas infrastruktūras
pārvaldei.13 Savukārt mobilo sakaru
operatori strādā pie savu 5G tīklu
attīstības, kas Latvijā varētu parādīties
2020. gadā. Piemēram, LMT kopā ar
telekomunikāciju tīkla infrastruktūras
ražotāju Nokia attīsta aprīkojumu 5G tīkla
ieviešanai, un šobrīd tas ir prototipu un
standartu izstrādes stadijā.14

Salīdzinājumi
Aplūkojot plašāk, IKT infrastruktūru
var definēt kā iekārtu, tīklu, protokolu
un procedūru kopumu, kas nodrošina
iesaistīto dalībnieku savienojamību,
taču izpratne par to, kādas ir IKT

10
11

12

13
14

infrastruktūras būtiskākās komponentes
un kā tās vislabāk novērtēt, pastāvīgi
mainās. Pirmkārt, attīstoties tehnoloģijām
daži IKT infrastruktūras elementi tiek
aizstāti ar citiem. Līdz ar to, lai saprastu,

Katz, R. L. and Berry, T. A. 2014. Driving Demand for Broadband Networks and Services. Cham: Springer.
LR Satiksmes ministrija. "Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija
2013. - 2020. gadam". Apstiprināta ar Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 589.
LR Satiksmes ministrija. "Informatīvais ziņojums par "Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu
attīstības koncepcijas 2013. - 2020. gadam" izpildes gaitu". Publicēts 2016. gada 27. jūlijā.
Labs of Latvia. 2017. Lattelecom Rīgā izbūvējis specializēto lietu interneta tīklu. http://ej.uz/6i45
Dienas bizness. 2017. Binde: 5G Latvijā varētu parādīties jau 2020.gadā. http://ej.uz/r2hm
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kā šīs izmaiņas ietekmē IKT infrastruktūru
nereti jāmaina uzskaites principi,
ieviešot jaunus vai precizējot jau esošos
indikatorus. Otrkārt, IKT infrastruktūras
novērtēšanā valstu un reģionu līmenī
ir iesaistītas dažādas organizācijas, kas
savos ziņojumos izgaismo dažādus IKT
infrastruktūru raksturojošus aspektus,
bieži pārklājoties, bet arī, viena otru
papildinot.
IKT infrastruktūrai ir arī privātā un
publiskā komponente. Lai izveidotu
pieslēgumus, lietotājiem parasti
ir nepieciešama iekārta vai ierīce
(piemēram, mobilais telefons vai dators),
par kuras esamību un piemērojamību ir
atbildīgs pats lietotājs, bet kuru kopums
zināmā mērā raksturo arī nacionālā
līmeņa IKT infrastruktūru. Savukārt
publiskā komponente mūsdienās vairāk
saistīta nevis ar IKT infrastruktūru, kas
atrodas valsts vai pašvaldību un to
pakļautībā esošo institūciju īpašumā, bet
ar to IKT infrastruktūras daļu, kurai ir
publiska piekļuve un kurai, neskatoties
uz to, kam tā pieder, jebkurš lietotājs
parasti par attiecīgu samaksu var
pieslēgties. Turpmāk tekstā sniegtie
salīdzinājumi pārsvarā saistīti ar IKT
infrastruktūras publisko komponenti.
Kopš 1990. gadiem Apvienoto
Nāciju Organizācijas paspārnē esošā
Starptautiskā telekomunikāciju savienība
(International Telecommunication Union
(ITU)) uztur IKT sektora indikatoru datu
bāzi, kas periodiski tiek atjaunināta
un papildināta. Viens no ITU mērķiem
ir starptautiskā līmenī harmonizēt IKT
sektoru raksturojošo datu uzskaiti, un
to var uzskatīt par visaptverošāko ar IKT
saistīto datu avotu pasaulē. ITU ik gadu
publicē globālo IKT attīstības indeksu,
kura aprēķinos tiek izmantoti arī vairāki
IKT infrastruktūru raksturojošie indikatori.
Latvija valstu rangā 2016. gadā ieņēma
40. vietu, kas bija par 3 vietām zemāk
nekā gadu iepriekš. Latvijas indeksa
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vērtība gan palielinājās, taču atsevišķās
rangā tuvu esošās valstīs (piemēram,
Grieķijā un Barbadosā) IKT sektors
attīstījās straujāk. Kopumā Latvija
atpaliek no attīstītajām Rietumeiropas
valstīm un nedaudz – arī no tuvākajiem
kaimiņiem (Lietuvas un Igaunijas), bet
apsteidz vairākus tiešos konkurentus
Centrālajā un Austrumeiropā (Slovākiju,
Ungāriju, Poliju, Rumāniju, Ukrainu
u.c.). ITU izmantotie IKT infrastruktūru
raksturojošie rādītāji galvenokārt saistīti
ar dažādu tīkla tehnoloģiju abonentu
īpatsvaru. Šajā ziņā situācija Latvijā
pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies –
abonentu skaits attiecībā pret iedzīvotāju
skaitu ir palielinājies.15 Savukārt Eurostat
dati par Latvijas relatīvajām pozīcijām
reitingos attiecībā uz mājsaimniecību
un uzņēmumu abonentiem norāda,
ka Latvijā situācija ir nevienmērīga.
Piemēram, 2016. gadā Latvijā 75%
mājsaimniecību bija platjoslas interneta
pieslēgumi, taču tas bija tikai 23. labākais
rādītājs Eiropā. Tajā pašā laikā gandrīz
30% Latvijas mājsaimniecību bija īpaši
ātri platjoslas interneta pieslēgumi (ar
vismaz 100 Mbit/s lejupielādes ātrumu),
kas ir 5. labākais rādītājs Eiropā. Tāpat
39% Latvijas uzņēmumu bija ātrgaitas
fiksētie platjoslas interneta pieslēgumi
(ar vismaz 30 Mbit/s lejupielādes
ātrumu), un šajā ziņā situācija ir labāka
tikai 11 Eiropas valstīs (skat. indikatoru
apkopojumu attēlā).
Abonentu skaits gan infrastruktūru
raksturo netieši, un lietotāju lēmumu
pieslēgties tīkliem ietekmē dažādi faktori.
Infrastruktūras kontekstā nozīmīgi
ir tīklu pārklājumi. Eiropas Komisijas
apkopotie dati liecina, ka tīklu pārklājums
Latvijā ir salīdzinoši labs – vairumam
mājsaimniecību ir nodrošināta iespēja
pieslēgties nākamās paaudzes piekļuves
(NGA) fiksētajiem un 4G (LTE) mobilajiem
tīkliem, bet optiskās šķiedras kabeļu
(FTTP) pārklājums ir pat viens no
visaptverošākajiem ES.16

ITU. 2016. Measuring the Information Society Report 2016. Geneva: ITU.
IFS Markit. 2017. Broadband Coverage in Europe 2016.
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Latvijas IKT infrastruktūras salīdzinošie rādītāji

Gads

Vieta
rangā

Izmaiņas
rangā

Valstis

Vērtība

[min; max]

Mājsaimniecības ar iespēju pieslēgties nākamās
paaudzes piekļuves tīkliem (NGAN) (%)*

2016

10

-

31

91

[45; 100]

Mājsaimniecības ar iespēju pieslēgties optiskās
šķiedras kabelim (FTTP) (%)**

2016

2

-

31

85

[0,4; 86]

4G (LTE) mobila tīkla pārklājums
(% no pārklājuma teritorijā esošajām
mājsaimniecībām)***

2016

15

-

31

91

[45; 100]

Fiksēto platjoslas pieslēgumu
(≥ 256 Kbit/s) abonenti (uz 100 iedzīvotājiem)

2016

49

+2

205

25,64

[<0,01; 46,27]

Mobilo telefonu abonenti
(uz 100 iedzīvotājiem)

2016

50

+9

201

131,16

[7,29; 233,99]

Aktīvie mobilo platjoslas pieslēgumu
(≥ 256 Kbit/s) abonenti (uz 100 iedzīvotājiem)

2016

19

+1

37

84,12

[42,62; 146,44]

Mājsaimniecības ar platjoslas
interneta pieslēgumu (≥ 256 Kbit/s) (%)

2016

23

-1

31

75

[63; 97]

Mājsaimniecības ar īpaši ātru platjoslas
interneta pieslēgumu (≥ 100 Mbit/s) (%)

2016

5

-2

31

29

[<0,1; 36]

Uzņēmumi ar ātrdarbīgu fiksēto platjoslas
interneta pieslēgumu (≥ 30 Mbit/s) (%)

2016

12

+3

31

38,6

[14,4; 63,6]

Unikālās IPv4 adreses
(uz 100 iedzīvotājiem)

2017

14

74

45,42

[0,12; 61,9]

Starptautiskās interneta joslas platums
(bit/s uz 1 interneta lietotāju)

2015

38

-1

175

111 881

[28; 421 237]

Vidējais IPv4 pieslēguma ātrums
(Mbit/s)

2017

17

-2

149

16,6

[<4; 28,6]

Vidējā mobilo datu plūsma
(Gb uz vienu pieslēgumu mēnesī)

2016

3

33

5

[0,5; 8,3]

Indikators
Pārklājums

Abonenti

-

Citi indikatori

-

Datu avots: ITU, OECD, Communications Committee (COCOM), Eurostat, Akamai, Tefficient, IHS Markit.
Piezīmes: Valstu sadalījumi atspoguļo rangus, nevis indikatoru vērtības. Sadalījumos norādīta valsts ar augstāko un zemāko indikatora vērtību.
Īpaši izcelta Latvija un salīdzinājumam - arī Polija un Nīderlande.
*
Nākamās paaudzes piekļuves tīkli (Next Generation Access Network) iekļauj dažādas tehnoloģijas, kas var nodrošināt pieslēgumus ar vismaz
30 Mbit/s lejupielādes ātrumu.
**
FTTP (Fibre to the Premises) ir optiskā tīkla arhitektūra, kur optiskais kabelis ir izbūvēts līdz klienta teritorijai, izveidojot optisko piekļuves punktu.
***
4G LTE ir 4. paaudzes (Long Term Evolution) bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tehnoloģija.
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1.2. attēls

Sadalījums

Datu avots

Grieķija

Malta

IHS Markit

Grieķija

Portugāle

IHS Markit

Dānija

IHS Markit

Šveice

ITU

Honkonga

ITU

Rumānija

Kongo

Eritreja

Ungārija

Bulgārija

Grieķija

Kipra

Japāna

Luksemburga

Rumānija

Dānija

Zviedrija

Nigērija

Dienvidsudāna

Beļģija

OECD

Eurostat

COCOM

Eurostat

Akamai

Luksemburga

ITU

Dienvidkoreja

Akamai

Somija

Tefficient
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Abonentu skaitu ietekmē arī citi rādītāji,
īpaši cenas. Taču arī šajā ziņā situācija
Latvijā ir salīdzinoši laba – 2016. gada
rudenī lētākā fiksētā platjoslas (ar
vismaz 12 Mbit/s lejupielādes ātrumu)
pieslēguma cena Latvijā bija 12,82 EUR
(pēc pirktspējas paritātes) mēnesī.
Salīdzinājumam – lētākais piedāvājums
bija Zviedrijā (11 EUR), bet Eiropas
vidējais rādītājs bija 21,33 EUR.17 Saskaņā
ar 2016. gada novērtējumu arī mobilo
platjoslas pieslēgumu cenas Latvijā ir
ievērojami zemākas nekā vidēji Eiropā –
14 EUR (pēc pirktspējas paritātes)
par 1 Gb datu un 300 zvanu minūšu
komplektu Latvijā salīdzinājumā ar vidēji
30 EUR Eiropā.18
Būtiski IKT infrastruktūru raksturojoši
rādītāji ir arī pieslēgumu ātrums
un kvalitāte. Mākoņdatošanas un
digitālā satura piegādes kompānija
Akamai Technologies, izmantojot tās
apkopotos interneta pārraides datus,
regulāri publicē vidējo pieslēgumu ātrumu
novērtējumus dažādās pasaules valstīs.
Saskaņā ar šiem datiem 2017. gada
pirmajā ceturksnī vidējais IPv4 pieslēguma
ātrums Latvijā bija 16,6 Mbit/s, kas ir par
0,6 Mbit/s lēnāks nekā 2016. gada pēdējā
ceturksnī, bet vēl arvien – 17. labākais
rādītājs pasaulē 149 analizēto valstu
vidū.19 Savukārt savienojumu kvalitātes
rādītāji dažādos tīklos starptautiski nav
harmonizēti un ir grūtāk salīdzināmi.
Latvijā elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitāti uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK). SPRK
pārskats par 2016. gadu liecina, ka
regulatora noteiktajām un komersantu

17
18
19
20
21
22
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deklarētajām kvalitātes parametru
(nesekmīgo savienojumu īpatsvars,
vidējais savienošanas laiks, tīklu bojājumu
novēršanas laiks u. c.) vērtībām atbilst
gandrīz visi SPRK un komersantu veiktie
kontroles mērījumi.20
Visbeidzot infrastruktūru zināmā mērā
raksturo arī tās pielietojums. Šajā ziņā
Latvijas rādītāji atšķiras. Piemēram, vidējā
mobilo datu plūsma uz vienu pieslēgumu
ir starp lielākajām pasaulē. 2016. gadā
apsekotajās valstīs intensīvāka mobilo
datu plūsma nekā Latvijas 5 Gb uz
pieslēgumu mēnesī bija tikai Somijā
un Taivānā.21 Tāpat 78% Latvijas
iedzīvotāju ir izmantojuši internetbankas
pakalpojumus, kas ir 6. labākais rādītājs
ES. Tajā pašā laikā tikai 6% no Latvijas
uzņēmumiem pirka mākoņpakalpojumus,
kas ir viens no zemākajiem rādītājiem
Eiropā un krietni zem ES vidējā (13%).
Savukārt Latvijas valdība nav izveidojusi
atvērto datu portālu, un atvērto datu
izmantošanas jomā Latvija būtiski atpaliek
no citām ES valstīm.22
Kopumā var secināt, ka Latvijas
IKT infrastruktūra ir starptautiski
konkurētspējīga un nodrošina labu
starptautisko savienojamību. Pati par sevi
tā globālos IKT pakalpojumu uzņēmumus
nepiesaistīs, bet arī neradīs ierobežojumus
tiem, kas Latvijā darbojas vai izvēlēsies to
darīt tuvākajā nākotnē. Savukārt esošās
infrastruktūras izmantošanas intensitāte
vairumā segmentu varētu būt augstāka,
tādejādi radot vairāk iespēju jaunu
produktu un pakalpojumu attīstībai.

Empirica. 2016. Fixed Broadband Prices in Europe.
Van Dijk. 2016. Mobile Broadband Prices.
Akamai. 2017. State of the Internet Q1 2017 Report.
SPRK. 2017. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2016. gadu. Rīga: SPRK
Tefficient. 2017. Mobile Data Industry Analysis 2016.
European Commission Staff Working Document “Europe’s Digital Progress Report 2017”, 10 May 2017,
SWD 2017 160.
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1.2. Jaunuzņēmumi
IKT ir joma, kurā pēdējo piecdesmit
gadu laikā atsevišķiem uzņēmumiem ir
izdevies sasniegt milzīgu izaugsmi un no
jaunuzņēmumiem pārtapt par vairākus
miljardus vērtām globālām kompānijām.
Tādēļ IKT nozare piesaista daudzus
jaunus un ambiciozus uzņēmējus. Taču
uz jaunuzņēmumiem var paskatīties
arī kā uz karjeras attīstības iespēju
jaunajiem IKT speciālistiem, kas izvēlas
koncentrēties uz jaunu produktu radīšanu
un uzņēmumu veidošanu. Tādēļ ir svarīgi,
lai valstī būtu izveidota labi funkcionējoša
jaunuzņēmumu ekosistēma, kas, no vienas

puses, ļautu perspektīvākajiem prātiem
attīstīt savas biznesa idejas, bet, no otras
puses, palielinātu iespējas sabiedrībai
kopumā gūt labumu no šo speciālistu
zināšanām un ekspertīzes. Savukārt
dinamiska jaunuzņēmumu kopiena var ne
tikai palīdzēt konkrētiem uzņēmumiem,
bet radīt arī pozitīvus blakusefektus
(piemēram, intensīva zināšanu apmaiņa
un pārnese vai uzlabojumi prasmju un
vajadzību savietojamībā darbaspēka
tirgū), no kuriem netieši labumu gūst visa
ekonomika.

Situācija Latvijā
Jaunuzņēmumus raksturo vairākas iezīmes
vai to kopums – inovatīvi risinājumi,
ierobežoti resursi to realizēšanai,
straujas izaugsmes potenciāls, iespējas
sākotnējo biznesa modeli pielāgot
palielinātam apgrozījumam u. c. Daudzi
jaunuzņēmumu dibinātāji norāda, ka
visa pamatā ir uzņēmumā iesaistīto
cilvēku attieksme, pārliecība un gatavība
atteikties no nosacītas stabilitātes, tā
vietā izvēloties milzīgas izaugsmes iespēju
un gandarījumu, ko sniedz darbs pie
produkta, kas izmainīs pastāvošo lietu
kārtību. Sākot ar 2017. gadu, Latvijā ir
spēkā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta
likums, kas jaunuzņēmumus definē kā
“kapitālsabiedrības ar augstas izaugsmes
potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta
ar mērogojamu biznesa modeļu un
inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai
attīstību”.
Saskaņā ar Latvijas start-up uzņēmumu
asociācijas datiem Latvijā ir aptuveni
240 šādi uzņēmumi.23 2016. gadā
77 darījumos Latvijas jaunuzņēmos
tika ieguldīti 44,2 milj. EUR, no kuriem

23
24

vairāk nekā 75% bija no ārvalstu
investoriem. Lielākā daļa darījumu ir
saistīti ar investīcijām, kuru apjoms
nepārsniedz 1 milj. EUR. Straujais kritums
darījumu skaita ziņā 2017. gada pirmajā
pusē saistīts ar to, ka vietējiem riska
kapitāla fondiem ir beigušies investīciju
periodi, un šobrīd tiek izvēlēti nākamā
perioda agrīnās stadijas un izaugsmes
ieguldījumiem paredzētā ES finansējuma
pārvaldītāji. Absolūtais līderis publiski
zināmā piesaistītā finansējuma ziņā
ir pasaulē lielākais Bitcoin un citu
kriptovalūtu rakšanai paredzēto
specializēto mikroshēmu (ASIC), serveru
un datu centru ražotājs un uzturētājs
BitFury, kas jau pašreiz tirgū pozicionējas
kā pilna servisa blokķēdes (blockchain)
tehnoloģiju kompānija. BitFury vadītājs un
viens no dibinātājiem ir savu profesionālo
karjeru Rīgā uzsākušais Valērijs Vavilovs.
Šobrīd BitFury ir globāla kompānija ar
centrālo ofisu Sanfrancisko, Kalifornijas
štatā ASV, kuras apgrozījums sasniedz
gandrīz 100 milj. USD gadā un kura
kopš 2014. gada kapitālieguldījumos
piesaistījusi vismaz 90 milj. USD.24

Startin.LV. 2017. Latvian Start-up Magazine. February, 2017.
Coindesk 2017. Think Bitcoin Is Small Business? Bitfury Is Making Almost $100 Million Annually.
http://ej.uz/8sm4 ; Forbes (2017). Valerij Vavilov. BitFury Group. Blokchain - industrija na trilioni dollarov.
http://ej.uz/amoh
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Vairāk par 1 milj. EUR investīcijās izdevies
piesaistīt vēl desmit jaunuzņēmumiem,
bet astoņus var klasificēt kā tādus, kuri
no jaunuzņēmuma statusa veiksmīgi ir
izauguši un pārdoti. Salīdzinājumam situācija Lietuvā ir nedaudz sliktāka nekā

Domnīca Certus

Latvijā – noslēgts mazāk darījumu un
piesaistīts mazāks finansējums. Savukārt
Igaunija apsteidz abas pārējās Baltijas
valstis, īpaši to uzņēmumu skaita ziņā,
kuriem izdevies piesaistīt investīcijas, kas
pārsniedz 1 milj. EUR.

Baltijas valstu jaunuzņēmumu noslēgto darījumu skaits un piesaistītais finansējums, milj. EUR

Latvija

Igaunija

1.3. attēls
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Vietējās investīcijas

2016

19,2

2010

7,8
2012

Ārvalstu investīcijas

Datu avots: Attiecīgo valstu jaunuzņēmumu kopienu dati, kas iegūti, apkopojot uzņēmumu publiskos paziņojumus
(Latvija: http://ej.uz/vqnm ; Lietuva: http://ej.uz/1xjh ; Igaunija: http://ej.uz/cqkb).
Piezīme: 2017. gada dati par laika posmu no janvāra līdz augustam.

Pēdējo gadu laikā jaunuzņēmumu
ekosistēmas izveidē aktīvāk iesaistījusies
arī valsts. 2016. gadā pieņemtais
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums
paredz, ka, gada laikā piesaistot 30 tūkst.
EUR riska kapitāla investoru ieguldījumus,
jaunuzņēmums var saņemt nodokļu
atlaides – par uzņēmumā nodarbinātajiem
jāveic tikai fiksēts maksājums valsts
sociālās apdrošināšanas nodrošināšanai
(šobrīd gandrīz 260 EUR mēnesī) un darba
ņēmēja pensijas maksājumi, bet netiek
iekasēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis
un uzņēmumu ienākuma nodoklis.
2017. gadā pēc Ekonomikas ministrija
iniciatīvas ir veiktas izmaiņas Imigrācijas
likumā, kas atvieglo ieceļošanas
nosacījumus augsti kvalificētiem

darbiniekiem un jaunuzņēmumu
dibinātājiem. Šobrīd uzņēmumiem ir
iespēja pieteikties līdz 25 tūkst. EUR
vērtiem inovāciju vaučeriem – 60% valsts
līdzfinansējumam jaunu tehnoloģiju vai
produktu attīstības izmaksu segšanai.
Tāpat, ja uzņēmumam izdevies piesaistīt
biznesa eņģeļu ieguldījumu, bet trūkst
līdzfinansējuma projekta īstenošanai,
ir iespējams saņemt valsts attīstības
finanšu institūcijas ALTUM aizdevumu
līdz 60% apmērā no projekta izmaksām,
bet parasti ne vairāk kā 150 tūkst. EUR.
Savukārt 2017. gada vasarā tika
izvēlēti pārvaldnieki trim akcelerācijas
fondiem, kuriem būs iespēja sadalīt
15 milj. EUR pirmssēklas ieguldījumos
(līdz 50 tūkst. EUR uzņēmumam)

16,2

5,9 8,0
2014

2016
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un sēklasnaudas ieguldījumos (līdz
250 tūkst. EUR uzņēmumam pie
nosacījuma, ka tas veiksmīgi izgājis
pirmssēklas ieguldījuma posmu).
Akcelerācijas fondi varēs veikt
ieguldījumus uzņēmumu pašu kapitālā
un kvazikapitālā, kā arī izsniegt
aizdevumus. Paredzēts, ka 2017. gadā
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tiks izvēlēti pārvaldnieki arī riska kapitāla
fondiem, kuriem tiks novirzīts ES fondu
finansējums 60 milj. EUR apmērā. No šiem
fondiem varēs veikt gan agrīnās stadijas
investīcijas, gan izaugsmes kapitāla
ieguldījumus. Tiek plānots, ka atbalstu
šādā veidā varēs saņemt aptuveni
80 projekti.

Potenciālie ieguvumi
Jaunuzņēmumi darbojas kā
uzņēmējdarbības eksperimenti. Jārēķinās,
ka liela daļa no šiem eksperimentiem
nebūs veiksmīgi. Piemēram, ASV ik gadu
tikai aptuveni 1 no 500 jaunuzņēmumiem
spēj piesaistīt pirmās kārtas riska
kapitāla finansējumu, un arī no tiem tikai
pavisam nedaudzi gala rezultātā kļūst par
ārkārtīgi veiksmīgiem uzņēmumiem kā,
piemēram, Google. Neveicot ieguldījumus,
gan nav iespējams pateikt, kuri projekti
izrādīsies veiksmīgi. Tādēļ vairāku kārtu
finansēšanas sistēma darbojas kā siets,
kas palīdz atsijāt mazāk perspektīvos
ieguldījumu virzienus.25
Latvija institucionāli šajā jaunuzņēmumu
izaugsmes sistēmā ir iesaistīta tikai
sākotnējā stadijā. Lai arī, turpinot
attīstīt vietējo ekosistēmu, pielāgojot
normatīvo vidi utt., Latvijas pozīcijas
ir iespējams uzlabot, jāsaprot, ka tas
prasīs laiku. Igaunija aktīvu darbību
jaunuzņēmumu vides uzlabošanai
uzsāka vismaz pirms pieciem gadiem
un šobrīd uzrāda labākus rezultātus
nekā pārējās Baltijas valstis, taču arī
Igaunijas jaunuzņēmumu ekosistēma vēl
būtiski atpaliek no 20 pievilcīgākajām
jaunuzņēmumu lokācijām pasaulē.26 Pie
tam sistēma pēc savas būtības ir globāla,
un perspektīvo uzņēmumu darbību nevar
un nevajag kaut kādā veidā nacionāli
ierobežot. Jau pieminētā BitFury saistība

25

26
27

ar Latviju šobrīd ir drīzāk simboliska.
Uzņēmuma datu centri atrodas Islandē un
Gruzijā, bet pārstāvniecības Amsterdamā,
Londonā un citur pasaulē. Var priecāties
par Draugiem Group ietilpstošā drukas
ārpakalpojumu uzņēmuma Printful
izvēli savu Eiropas ražošanas centru
(1 milj. EUR investīcijas ar 150 plānotām
darba vietām) izvietot Latvijā, bet
nevajag to uztvert kā pašsaprotamu.27
Līdz ar to no valsts perspektīvas ir svarīgi
saprast, kā maksimizēt jaunuzņēmumu
radītos ieguvumus, neskatoties uz to, cik
tālu esam spējuši attīstīt jaunuzņēmumu
vidi kopumā. Jaunuzņēmumi, to
darbinieki, investori, akseleratori,
asociācijas utt. veido savstarpēji saistītus
tīklojumus. Šajos tīklojumos var izdalīt
divus saišu veidus, kuriem jāpievērš
īpaša uzmanība. Pirmkārt, jo lielākā
mērā jaunuzņēmumu vide būs sasaistīta
ar pārējo tautsaimniecību, jo lielāki
ieguvumi būs tautsaimniecībai kopumā.
Jaunuzņēmumu galvenā vērtība ir tajos
iesaistītie cilvēki ar savām zināšanām,
kompetenci, uzņēmību un radošumu.
Cik lielu labumu no šiem aktīviem
gūst sabiedrība, atkarīgs no tā, kādos
projektos jaunuzņēmumu darbinieki ir
iesaistīti un kādas problēmas tie mēģina
atrisināt. Šajā ziņā apsveicamas ir Latvijas
telekomunikāciju uzņēmumu iniciatīvas.

Nanda, R. and Rhodes-Kropf, M. 2015. Financing Entrepreneurial Experimentation. NBER Working Paper Series.
No. 21278.
Startup Genome. 2017. Global Startup Ecosystem Report 2017. http://ej.uz/3n42
Dienas bizness. 2017. Printful atver ražotni Latvijā. http://ej.uz/5w25
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Lattelecom, kas 2016. gadā sadarbībā
ar Startup Wise Guys realizēja pirmo
B2B akseleratora programmu Latvijā,
šogad kopā ar Dānijas partneriem ir
ieguvis tiesības pārvaldīt vienu no
jaunajiem ES finansētajiem akcelerācijas
fondiem. Lattelecom apgalvo, ka,
sadarbojoties ar jaunuzņēmumiem, tas
maina savu domāšanas veidu un vidi,
kurā strādā.28 Savukārt LMT ir izvēlējies
selektīvāku pieeju un jaunās inovāciju un
attīstību partnerības ietvaros sadarbojas
ar konkrētiem jaunuzņēmumiem.
Piemēram, 2017. gada pavasarī
uzņēmums paziņoja par sadarbības
uzsākšanu ar mašīnredzes tehnoloģiju
jaunuzņēmumu 4SmartStreets, lai
izstrādātu mākslīgā intelekta stāvvietu
meklēšanas risinājuma prototipu.29
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Telekomunikāciju uzņēmumiem sasaistes
izveide ar jaunuzņēmumiem zināmā mērā
ir dabiska, taču inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana var būt ļoti ienesīga arī citās
tautsaimniecības nozarēs, tādēļ no līdzīgu
saišu izveides, pat ja tās nerezultējas
jaunās, uzreiz realizējamās ieņēmumu
plūsmās, iegūtu liela daļa Latvijas
uzņēmumu.
Līdzīgus sasaistes ieguvumus varētu
panākt ne tikai privātie uzņēmumi, bet
arī publiskā sektora spēlētāji. Saskaņā
ar IUB datiem laika periodā no 2010.
līdz 2016. gadam valsts un pašvaldības
institūcijas vidēji veica 480 IKT iepirkumu
gadā, ik gadu tam atvēlot vidēji
62 milj. EUR.

IKT publisko iepirkumu skaits un apjoms, milj. EUR

1.4. attēls
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Datu avots: Iepirkumu uzraudzības birojs.
Piezīme: IKT nozarē ietilpst IT konsultēšanas, programmatūras izstrādes, interneta un atbalsta pakalpojumi (CPV kods 72000000-5).

28
29

Dienas bizness. 2017. Sadarbība ar start-up palīdz mainīt domāšanas veidu. http://ej.uz/bt4w
Labs of Latvia. 2017. Latvijas startup uzņēmuma 4SmartStreets mašīnredzes risinājums brīvo stāvvietu
meklēšanai. http://ej.uz/jpfn
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IKT nozares kopējais apgrozījumus ir
ievērojami lielāks, taču publiskie iepirkumi
ir nozīmīga tirgus sastāvdaļa. 2015. gadā
šauri definētas IKT nozares apgrozījums
bija 550 milj. EUR. Salīdzinājumam – IKT
publiskie iepirkumi attiecīgajā laika
periodā bija 78 milj. EUR, kas ir 14% no
kopējā nozares apgrozījuma. Līdz ar to
valsts un pašvaldības ir būtiski tirgus
spēlētāji. Publisko iepirkumu rezultāti gan
Latvijā līdz šim bieži nav bijuši veiksmīgi.
Publiskie spēlētāji nereti kļūdās, iepērkot
neizmantojamas vai slikti funkcionējošas
IKT, ievērojami pārmaksājot par to
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izstrādi. Lai mainītu pastāvošo lietu
kārtību, atsevišķus publiskos iepirkumus
varētu konstruēt kā inovāciju un
industriālās politikas sastāvdaļu, iesaistot
to realizācijā jaunuzņēmumus. Šāda
pieeja nebūtu efektīva visos iepirkumu
gadījumos30, taču atsevišķās jomās, kur
jau ir izveidojusies vietējo jaunuzņēmumu
kritiskā masa, tā varētu nostrādāt.
Publiskais sektors iegūtu inovatīvus
sadarbības partnerus, bet jaunuzņēmumi
– papildu atbalsta instrumentu, uz kuru
neattiektos ES noteiktie de minimis
atbalsta ierobežojumi.

IKT nozares apgrozījums un publiskie iepirkumi 2015. gadā, milj. EUR

1.5. attēls

Apgrozījums
550,4 milj. EUR

14%

Publiskie iepirkumi
78,2 milj. EUR

Datu avoti: Centrālā statistikas pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs.
Piezīmes: IKT nozares apgrozījums ir par datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību pakalpojumiem (NACE apakšgrupa J62),
bet publiskie iepirkumi - par IT konsultēšanas, programmatūras izstrādes, interneta un atbalsta pakalpojumiem (CPV kods 72000000-5).

Otra tipa sasaiste, kam jāpievērš īpaša
uzmanība, ir starptautiskā. Lai vietējie
jaunuzņēmumi varētu veiksmīgi realizēt
savu potenciālu, tiem ir nepieciešama
piekļuve globālajām zināšanu, padomu un
finanšu plūsmām. Vietējai ekosistēmai ir
jābūt pēc iespējas sasaistītai ar līdzīgiem
mikrokosmiem citviet pasaulē.31 Būtiska
loma tajā ir jaunuzņēmumu īpašniekiem
un darbiniekiem, kuri jau spējuši konkurēt
starptautiski un vietējo ekosistēmu

30

31

32

33

pametuši. Tā vietā, lai sūkstītos par
smadzeņu aizplūšanu, uz viņiem
jāskatās kā uz mūsdienu argonautiem
un jāmēģina maksimāli izmantot tās
sasaistes iespējas, ko viņi potenciāli var
piedāvāt.32 Publiskajiem spēlētājiem
būtu jāstrādā pie šādu sasaistes iespēju
radīšanas un jāsniedz atbalsts, ja kāds
no šiem jaunajiem argonautiem ir gatavs
veltīt enerģiju globālo saišu veidošanai un
stiprināšanai.33

Cepilovs, A. 2013. Public Procurement for Innovation in Small States. The Case of Latvia.
Rivista di Politica Economica, 2, 99-136.
Andersson, M. and Wernberg, J. 2016. State of the Digital Region 2016: Cities Connecting the Digital Economy
in the Baltic See Region. Copenhagen: Baltic Development Forum
Saxenian, A. 2007. The New Argonauts: Regional Advantage in A Global Economy. Cambridge: Harvard
University Press.
Leitarts, U. 2017. Ko Latvijai darīt Silīcija ielejā? http://ej.uz/qm14

22

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

1.3. Ārpakalpojumu sniedzēji
Lielu daļu no IKT nozares veido uzņēmumi,
kas darbojas kā ārpakalpojumu sniedzēji
citiem uzņēmumiem. Šajā sadaļā īsumā

aprakstīta situācija IKT ārpakalpojumu
tirgū un iezīmēti būtiskākie
konkurētspējas avoti.

IT ārpakalpojumu tirgus
Globālā IT ārpakalpojumu tirgus
vērtība 2016. gadā pieauga par
4,6% un sasniedza 283,5 mljrd.
USD.34 Savukārt ārvalstīs (t.i., ārpus
attīstītajām Rietumeiropas valstīm,
ASV, Japānas, Austrālijas utt.) realizēto
IT ārpakalpojumu vērtība bija aptuveni
67 - 69 mljrd. USD.35 Ar IT ārpakalpojumu
sniegšanu nodarbojas tādi starptautiskie
spēlētāji kā IBM, Accenture, Cognizant,
HP Enterprise u.c., kas uztur globālus
ģeogrāfiski diversificētus pārstāvniecību
tīklojumus, lai pēc iespējas lētāk un
efektīvāk apmierinātu klientu vajadzības.
Šo uzņēmumu klienti pārsvarā atrodas
attīstītajā Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā
un Austrālijā, bet pasūtījumu izpildē
tiek iesaistīti uzņēmumu darbinieki visā
pasaulē, izmantojot dažādo ģeogrāfisko
novietojumu radītās priekšrocības
pakalpojumu sniegšanas izmaksu
un atbilstoši kvalificēta darbaspēka
pieejamības ziņā. Līdzīgus pārstāvniecību
tīklojumus uztur arī globālie IKT un
saistīto nozaru uzņēmumi, kas ar savām

IT pakalpojumu vajadzībām vairumā
gadījumu tiek galā paši (piemēram,
Microsoft, SAP, Siemens, Morgan Stanley,
ExxonMobil u.c.).
Populārākās un visvairāk izmantotās
vietas IT ārpakalpojumu sniegšanai
ārvalstīs atrodas Āzijā un Klusā okeāna
reģionā (Indijā, Filipīnās, Ķīnā u.c.).
Šī reģiona tirgus daļa ir aptuveni
60-70% no ārvalstīs sniegtajiem IT
ārpakalpojumiem. Taču pēdējo gadu
laikā arvien palielinās tā sauktās tuvējās
Eiropas (Īrijas, Ziemeļīrijas, Skotijas,
Portugāles, Centrālās un Austrumeiropas
valstu) tirgus daļa. Piemēram, 32%
no 2016. gadā atvērtajiem jaunajiem
ārpakalpojumu centriem atrodas
tuvējā Eiropā (pārsvarā Polijā, Īrijā un
Rumānijā), kas ir ievērojami vairāk nekā
pirms pieciem gadiem, kad šajā reģionā
jaunatvērto centru īpatsvars bija tikai
17%. Kopumā tuvējās Eiropas tirgus
daļa no visiem ārvalstīs sniegtajiem IT
ārpakalpojumiem ir aptuveni 12-17%.36

Savstarpējā konkurence
Analizējot dažādu valstu un vietu
pievilcību no ārpakalpojumu sniedzēju
perspektīvas, parasti tiek salīdzinātas
izmaksas (īpaši darbaspēka izmaksas,
kas veido lielāko daļu darbības izmaksu),
darbaspēka pieejamība un kvalifikācija,
kā arī vispārējā biznesa vide. Saskaņā
ar A.T.Kearney novērtējumu 2016. gadā

34
35

36

globālajā ārpakalpojumu tirgū Latvija
ieņēma 18. vietu, kas ir par 5 vietām
augstāk nekā 2014. gadā. Salīdzinot ar
tiešajiem konkurentiem tuvējā Eiropā,
Latvijas galvenās priekšrocības saistītas
ar zemajām izmaksām, jo vēl lielākus
ietaupījumus uzņēmumiem var piedāvāt
tikai Ukraina, Bulgārija un Rumānija.

Gartner. 2017. Market Share Analysis: IT Outsourcing Services, Worldwide, 2016. http://ej.uz/o34j
Everest Group. 2017. Demand for Digital Technologies Will Fuel Continued Growth of IT Services in 2017.
http://ej.uz/8f1z
Everest Group. 2016. Global Locations Annual Report 2016 (Preview Deck). http://ej.uz/dxgg ; Everest Group.
2016. Asia Pacific Share of Global Delivery Center Set-ups Continues Its Decline. http://ej.uz/aiyg
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Savukārt Latvijā pieejamais darbaspēks
un biznesa vide tiek vērtēti zemāk.
Arī Latvijas kāpums rangā, salīdzinot
ar 2014. gadu, saistīts ar izteiktākām
priekšrocībām izmaksu ziņā, kamēr
pārējo indeksa komponenšu novērtējums

ir samazinājies. Kopš 2014. gada
salīdzinošās izmaksas krasi samazinājušās
Ukrainā, kas ļāvis tai rangā pakāpties par
17 vietām. Savukārt Lietuvas, Igaunijas un
Slovākijas kritums rangā saistīts ar visu
komponenšu novērtējumu samazinājumu.

Globālais ārpakalpojumu sniedzēju novietojuma indekss 2016. gadā

1.6. attēls

Valsts

Izmaiņas
Vieta
salīdzinājumā
rangā ar 2014. gadu

Izmaksu
priekšrocība

Darbinieku prasmes
un pieejamība

Biznesa
vide

Polija

10

+1

2,41

1,37

1,90

5,68

Bulgārija

12

-3

2,99

0,94

1,66

5,60

Rumānija

13

+5

2,79

1,16

1,64

5,59

Latvija

18

+5

2,70

0,99

1,64

5,33

Ukraina

24

+ 17

3,03

1,14

1,12

5,29

Čehija

26

+7

2,19

1,14

1,94

5,27

Lietuva

27

- 12

2,59

0,93

1,73

5,24

Ungārija

32

-1

2,28

1,14

1,71

5,14

Igaunija

33

- 11

2,29

0,94

1,87

5,09

Slovākija

49

- 14

2,03

0,97

1,74

4,74

Kopējais
novērtējums

Datu avots: A.T.Kearney (2016). Global Services Location Index: On the Eve of Disruption.
Piezīme: Kopējā novērtējuma vērtība tiek aprēķināta, izmantojot 38 indikatorus, kas veido trīs indeksa komponentes. “Izmaksu priekšrocību” svars
kopējā novērtējumā ir 40%, bet “Darbinieku prasmju un pieejamības” un “Biznesa vides” komponente katra sastāda 30% no kopējā novērtējuma.

Ja aplūko konkrētas vietas CAE reģionā,
kur starptautiskie IT un saistīto nozaru
ārpakalpojumu sniedzēji izvēlējušies
izvietoties, uz citu valstu fona var
izdalīt Poliju. Tur ir izveidojušies pirmā
līmeņa centri Varšavā un Krakovā,
kas šobrīd piedāvā konkurētspējīgāko
izmaksu, darbaspēka un biznesa vides
komplektu. Tikmēr Lodzā, Vroclavā
un vienotajā Gdaņskas, Gdiņas un
Sopotas aglomerācijā ir izveidojušies

otrā līmeņa centri, kur, salīdzinot ar
Varšavu un Krakovu, ir ierobežotāks
darbaspēka piedāvājums, bet lētākas
darbības izmaksas. Parējās apskatītajās
valstīs vairums ārpakalpojumu sniedzēju
izvietojušies galvaspilsētās, un būtiskiem
otrā līmeņa centriem līdz šim attīstīties
nav izdevies. Kā vietas ar nākotnes
potenciālu atsevišķos gadījumos tiek
minētas Brno un Ostrava Čehijā, kā arī
Kluža-Napoka Rumānijā.
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Atsevišķu starptautisko pakalpojumu sniedzēju izvietojums

ABB
Accenture
Asseco
Atos
Capita
Comarch
Cybercom
DCX technology
Ericpol
Ericsson
Fujitsu Technology Center
GFT Technologies
Infosys
Sii
UniCredit Business Integrated Solutions

Atos
BLStream
Capgemini
Cogniance
Comarch
Credit Suisse
EUVIC
EY Global Delivery Services
GlobalLogic
IBM
IT Kontrakt
Luxoft
Nokia Solutions and Networks
Sii
Tieto

Accenture
Amazon
Barclays
CEMEX
Clearstream
DXC Technology
EPAM systems
ExxonMobil
HCL Technologies
Honeywell
IBM
Infosys
Merck Sharpe Dome
Microsoft
Monster Technologies Prague

Datu avots: LIAA, ABSL, SARIO un DOU.

Accenture
Atos
BLStream
Capgemini
Citibank
Comarch
Comp
Demant Technology Center
EUVIC
Fujitsu Technology
Solutions
Goldman Sachs
Hicron
IT Kontrakt
Roche Global IT Solutions
Sii

Acxiom
ADVA Optical Networking
Asseco
Atos
Comarch
Intel
INTITEK
IT Kontrakt
Jappensen Poland
Luxoft
Nordea Bank
Seargin
Sii
Thomson and Reuters
Wipro

Trojmiasto

Varšava
Lodza
Vroclava

Prāga

Akamai Technologies
Asseco
Capgemini
Cisco
Comarch
Electrolux
Ericpol
Ericsson
HCL
IBM
IT Kontrakt
Luxoft
Motorola Solutions
Nokia
SiiUBS

Accenture
Alcatel Lucent
Asseco
AT&T
Atos
Capgemini
DXC technologies
Epicor Software
ERNI
Erste Group
First Data
IBM International Service Office
O2
Yangfeng

Krakova

Bratislava
Budapešta

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

25

1.7. attēls

Tallina

Rīga

Viļņa

Accenture
Atos
British Telecom
Capgemini
Citi Service Center
Cognizant
DXC Technology
Genpact
IT Services Hungary Kft.
Morgan Stanley
Nokia Solutions and Networks
SAP Global Support Center
TCS
T-Systems Hungary
Unisys
Wipro

Bukareste

Sofija

Accenture
Adform
Affecto
Asseco
ATEA
Barclays Bank (SSC-IT) and Barclays
Technology Center
Charlie Oscar
Cognizant
Danske Bank
DXC Technology
IBM
Microsoft
Tieto
Virtustream
VISMA
Western Union Processing Lithuania
WiX

KIJEVA

Cogniance
DataArt
EPAM
GlobalLogic
Infopulse
ISD Group
Lohika Systems
Luxoft
Miratech
NetCracker
S&T
SAP

Accenture
Artezio
ATEA
Cabot Latvia
Cytec
Darugiem Group
DEAC (deac.eu)
EVRY Latvia
Exigen Services Latvia
IBM
Intrum Justitia Software
Development Center
Microsoft
Scandiweb
Tele 2 SSC
Tieto Latvia
VISMA

Accenture
Atos
Capgemini
Deutsche Bank GTC
Deutsche Telecom
DXC Technology
Electronic Arts
Endava
Genpact
Huawei Technologies
Romania
IBM
Intel
Microsoft
Stefanini
Telus International
Wipro

American President Lines
ATEA
BrancTec
Cloudmore
Ericsson Eesti
Fortumo
Fujitsu
IBM
Microsoft
Nato Cooperative Cyber Defence
Center of Excellence
Nortal
OpusCapita
Skype Technology
Testilo
Tieto
Top Connect

Atos
DXC Technology
Endava
EPAM
IBM
LLP Dynamics
Luxoft
Microsoft
Natek
Playtech
SAP
Siemens IT Solutions and Services
Socia Group Oracle
Softserve
Telenor Group
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Darbaspēka izmaksas
Galvenais dzinulis IT un citu
ārpakalpojumu centru izveidei ārzemēs ir
un paliek salīdzinoši zemās darbaspēka
izmaksas. Ārpakalpojumu sniedzēji gan
bieži norāda uz tirgus attīstību, kas arvien
vairāk spiež tos darboties kā stratēģiskos
partnerus, piedāvājot uzņēmumiem
ne tikai izmaksu samazinājumu, bet
arī organizatoriskus uzlabojumus
un pienesumu jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanā.37 Taču uzņēmumu
aptaujas liecina, ka tieši ar stratēģisko
partnerību ārpakalpojumu sniedzējiem
līdz šim nav veicies tik labi un 48% no
pasūtītājiem ir palikuši neapmierināti ar
ārpakalpojumu sniedzēju veikumu.38
Eurostat dati liecina, ka 2016. gadā
lielākos ietaupījumus vidējās darba
samaksas ziņā CAE reģionā piedāvāja
Bulgārija un Rumānija. Salīdzinājumam
šajās valstīs vidējais atalgojums IKT

sektorā bija attiecīgi par 77% un 75%
zemāks nekā Vācijā. Savukārt Latvijā
vidējā darba samaksa bija par 69%
zemāka. Vidējā atalgojuma salīdzinājums
gan sniedz tikai vispārīgu novērtējumu,
jo netiek ņemti vērā atšķirīgie
produktivitātes un pirktspējas līmeņi, kā
arī atalgojuma struktūra, kas raksturīga
tieši starptautiski konkurējošiem IT
ārpakalpojumu sniedzējiem. Taču
kopējās tendences sakrīt ar A.T. Kearney
novērtējumiem. Izmaksu ietaupījumu
ziņā līderi ir Bulgārija un Rumānija (un
noteikti arī Ukraina, par kuru Eurostat
dati nav pieejami). Slovākijas, Čehijas
un Igaunijas darba samaksas līmenis IKT
sektorā salīdzinājumā ar Rietumeiropas
valstīm arī ir zems, bet salīdzinājumā
ar citām CAE reģiona valstīm izmaksu
ziņā ārpakalpojumu sniedzējiem šeit
ietaupījumi ir mazāki.

Vidējā samaksa IKT sektorā 2016. gadā, EUR stundā

Bulgārija

9,90

Rumānija

11,00

Lietuva

13,10

Latvija

13,80

Ungārija

14,50

Polija

14,70

Čehija

18,10

Igaunija

18,90

Slovākija

18,90

Vācija

43,90

Algas

Sociālie un citi darba devēja veiktie maksājumi

Datu avots: Eurostat

37
38

Peck, J. 2017. Offshore: Exploring the Worlds of Global Outsourcing. Oxford: Oxford University Press.
Everest Group 2017. Nearly Half of All Sourcing Investments Leave Enterprises Unsatisfied. http://ej.uz/2paw
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Savukārt Polijā vidējais samaksas
līmenis slēpj atšķirības starp pirmā un
otrā līmeņa pakalpojumu centriem.
2017. gadā publicēts pētījums par
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ārpakalpojumu industriju Polijā norāda, ka
programmatūras izstrādātāja ar 3 gadu
pieredzi darba samaksa Varšavā varētu
būt par aptuveni 20% lielāka kā Lodzā.39

Darbaspēka pieejamība
Lai novērtētu darbaspēka pieejamību,
parasti skatās uz bakalaura līmeņa studiju
programmu absolventu skaitu. Primārie
kandidāti darbam uzņēmumos, kas sniedz
ārpakalpojumus, protams, būs no IKT
studiju programmu absolventu vidus,
taču darbaspēka tirgus analīze liecina, ka
aptuveni trešdaļa IKT darbinieku izglītību
ieguvuši saistītajās inženierzinātņu un
dabaszinātņu studiju programmās. Šajā
ziņā ievērojamas priekšrocības ir Polijas
ārpakalpojumu sniegšanas centriem,
kuriem, neskatoties uz vairāku līmeņu
struktūru, ir ievērojami lielākas jauno

darbinieku izvēles iespējas nekā citās
CAE valstīs. Proporcionāli pirmā līmeņa
centru augstskolas Varšavā un Krakovā
kopā sagatavo aptuveni vienu trešo daļu
no visiem absolventiem, un darbaspēks
ir pietiekami mobils, lai nodrošinātu
atbilstošu piedāvājumu pieminētajos
pirmā un otrā līmeņa centros. Turpretī
Baltijas valstīs, neskatoties uz salīdzinoši
augsto bakalaura līmeņa IKT studiju
programmu absolventu skaitu attiecībā
pret kopējo iedzīvotāju skaitu, absolūtos
skaitļos darba tirgū ik gadu nonāk
salīdzinoši mazāk jauno darbinieku.

Bakalaura līmeņa absolventu skaits CAE valstīs 2015. gadā

Polija

61 396

4 855

Rumānija

18 195

2 271

Čehija

9 615

1 081

Ungārija

9 215

1 222

Bulgārija

6 083

1 054

Slovākija

5 012

442

Lietuva

5 151

364

Latvija

1 509

359

Igaunija

1 215

11 795

IKT

Inženierzinātnes un dabaszinātnes

Datu avots: Eurostat

39

ABSL. 2017. Business Services Sector in Poland 2017.
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1.4. Cilvēkkapitāls un izglītība
IKT nozare un tās komponente
saistītajās nozarēs ir salīdzinoši atvērta
jaunpienācējiem – valstis, uzņēmumi
un indivīdi, kas grib iesaistīties, var
atrast ienesīgas nišas, kuru apguvei
nav nepieciešami nesamērīgi lieli
kapitālieguldījumi, pieeja dabas resursiem
vai konkrēta lokalizācija. Zināmu lomu

spēlē publiskā infrastruktūra. Kad tā
atbilst starptautiski pieņemamiem
standartiem, galvenais nozares
konkurētspējas dzinulis ir cilvēkkapitāls.
Šajā sadaļā tiek analizēta cilvēkkapitāla
pieejamība Latvijas IKT nozarē un
izvērtētas iespējas tā tālākai akumulācijai.

Pieprasījums pēc IKT prasmēm
Digitalizācija un IKT maina mūsu ikdienu
un rada jaunas iespējas gan uzņēmējiem,
gan darba ņēmējiem, taču, lai tās
izmantotu, ir nepieciešamas specifiskas
prasmes un iemaņas. Nesen veiktie OECD
pētījumi liecina, ka digitālo prasmju
apgūšana atmaksājas un tiek novērtēta
darbaspēka tirgū. Piemēram, atšķirīgās
darbinieku IKT prasmes palīdz izskaidrot
dažādos atalgojuma līmeņus, bet
uzlabotas IKT prasmes ļauj atrast labāk
atalgotas darba vietas.40
Palielinās arī pieprasījums pēc
IKT profesionāļiem. ES prognozes
liecina, ka līdz 2020. gadam IKT
speciālistu iztrūkums ES varētu sasniegt
500 tūkstošus darbinieku.41 Saglabājoties
pašreizējai situācijai, paredzams, ka vienīgi
Somija, Igaunija, Portugāle un Grieķija būs
spējīgas sagatavot pietiekami daudz jaunu
IKT speciālistu, lai apmierinātu augošo
pieprasījumu.42 Latvijā kopš 2008. gada
nodarbinātība IKT pakalpojumu nozarē
ir palielinājusies par 84%. Savukārt
tautsaimniecībā kopumā nodarbināto IKT
profesionāļu skaits ir pieaudzis par 46%.
2016. gadā IKT pakalpojumu nozarē bija
nodarbināti 25,2 tūkstoši darbinieku, no
tiem lielākā daļa - datorprogrammēšanas,
konsultāciju sniegšanas un ar to saistītās
jomās, bet tautsaimniecībā kopumā

40
41
42

nodarbināto IKT speciālistu skaits
sasniedza 19,7 tūkstošus strādājošo.
Šie divi rādītāji pārklājas un kopā raksturo
nodarbinātību IKT sektorā.

Nodarbinātība IKT nozarē 2008.-2016. gadā,
% pret 2008. gadu (2008 = 100%)
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200
IKT pakalpojumu
industrija

180

184%
25 219

nodarbinātie

IKT profesionāļi

160

19 700

nodarbinātie

146%

140

120

100

80

2008

2009

2010

2011

2012

IKT pakalpojumu industrija

2013

2014

2015

2016

IKT speciālisti

Datu avots: Eurostat, Centrālā statistikas pārvalde.
Piezīme: IKT pakalpojumu industrijā ietilpst telekomunikāciju, datorprogrammēšanas
un informācijas pakalpojumi (NACE apakšgrupas J61-J63); IKT speciālisti saskaņā
ar Eurostat definīciju ir IKT jomas vadītāji, vecākie speciālisti un tehniķi (ISCO-08
apakšgrupas 133, 25 un 35), kā arī citi profesionāļi, kuru darbības rezultāts pamatā ir
IKT pakalpojumi (atsevišķas ISCO-08 četrzīmju apakšgrupas).

Falck, O., Heimisch, A., Wiederhold, S. 2016. Returns to ICT Skills. OECD Education Working Papers, No. 134
Empirica. 2017. High-Tech Leadership Skills for Europe: Towards an Agenda for 2020 and beyond.
Cedefop skills forecasts. 2016.
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Reālā alga attiecībā pret produktivitāti IKT nozarē
un tautsaimniecībā kopumā 2008.-2014. gadā,
% pret 2008. gadu (2008 = 100%)
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IKT pakalpojumu industrijā
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2014

IKT nozares uzņēmumi jau vairākus gadus
norāda uz saspīlējumu darbaspēka tirgū
un sūdzas par grūtībām, ar ko sastopas,
meklējot jaunus darbiniekus. Šajā ziņā gan
IKT nozare nav atšķirīga no pārējām, jo
jebkuras nozares darba devēji vēlas, lai
tirgū varētu viegli atrast nepieciešamajai
kvalifikācijai atbilstošu salīdzinoši lētu
darbaspēku. Taču statistikas dati liecina,
ka reālā atalgojuma attiecība pret
produktivitāti IKT pakalpojumu sektorā
laika periodā no 2008. līdz 2014. gadam ir
pieaugusi par 32%. Tajā pašā laikā privātā
sektora uzņēmumos kopumā minētā
attiecība ir samazinājusies par 6%. Līdz ar
to var apgalvot, ka situācija IKT nozares
darbaspēka tirgū patiešām ir saspringta,
un ierobežo nozares tālāku attīstību.

Uzņēmumos kopā

Datu avots: Eurostat, Centrālā statistikas pārvalde.
Piezīme: IKT pakalpojumu industrijā ietilpst telekomunikāciju, datorprogrammēšanas un
informācijas pakalpojumi (NACE apakšgrupas J61-J63).

Saskaņā ar Certus aplēsēm, lai
nodrošinātu IKT nozares attīstību un
apmierinātu citu nozaru pieprasījumu
pēc IKT speciālistiem, tuvākajos gados
būtu nepieciešams palielināt IKT studiju
programmu absolventu skaitu līdz
3 000 gadā.43

Iespējas IKT speciālistu skaita palielināšanai
Lai palielinātu IKT speciālistu skaitu,
valstis izmanto dažādas stratēģijas.
Ilgtermiņa risinājumi saistīti ar IT
kompetenču attīstību jau skolas vecumā,
piemēram, ieviešot datorikas pamatu
apmācību no 1. klases.44 Savukārt
īstermiņa periodā var mēģināt piesaistīt
ārvalstu IKT speciālistus. Piemēram,
Singapūrā, kas ir viena no IKT jomas
lielvalstīm, šobrīd vairāk nekā viena
trešdaļa no IKT industrijā nodarbinātajiem
ir iebraucēji.45 Eiropā gan dominējošā IKT
speciālistu migrācijas plūsma ir no CAE
valstīm uz attīstītajām Rietumeiropas

43

44
45
46

valstīm, un maz ticams, ka tuvāko gadu
laikā tā mainīsies.46 Tādēļ Latvijai jārēķinās,
ka IKT speciālisti būs jāgatavo pašiem.
Nenoliedzami atraktīva iespēja ir
darbinieku pārkvalifikācija – no vienas
puses, valstis cīnās ar dažādu strukturālu
pārmaiņu radītu bezdarbu, no otras puses,
IKT nozare būtu gatava nodarbināt vairāk
speciālistu. Diemžēl IKT profesionālo
prasmju apguve prasa noteiktu
sagatavotības līmeni un priekšzināšanas,
kas reti piemīt pārkvalificējamajām
iedzīvotāju grupām.

Rozīte, K. 2017. Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2016. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
Latvijā. Rīga: Domnīca Certus.
Izglītības projekts „Start IT”. https://startit.lv/about
Tan, K. S. and Tang, J. 2016. New Skills at Work: Managing Skills Challenges in Asean-5. http://ej.uz/xb4b
Barslund, M. and Busse, M. 2016. How Mobile is Tech Talent? A Case Study of IT Professionals Based on Data
from LinkedIn. CEPS Special Report, No. 140.

30

Bieži veiksmīgu pārkvalifikācijas
programmu pamatā ir pārdomāts
studentu atlases process. Piemēram,
ASV programmēšanas treniņnometnēs
(coding boot camps) tiek apmācīti
18 tūkst. cilvēku gadā, un dati liecina,
ka programmas absolventu ienākumi
pēc apmācību pabeigšanas palielinās par
64% jeb aptuveni par 26 tūkstoši USD
gadā. Programmas gan ir par maksu –
13 nedēļu kursi vienam dalībniekam
izmaksā 11,5 tūkstoši USD.47 Līdz ar
to programmu studentiem ir augsta
motivācija apgūt jaunas darba tirgū
pieprasītas prasmes un iemaņas.
Savukārt Sietlā (ASV) bāzētā Ada
Developers Academy, kas specializējas
uz sieviešu apmācību programmatūras
izstrādē, lepojas ar to, ka 97% no
programmas beidzējām studiju laikā
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vai pēc tām atrod darbu IKT nozarē.
Taču programmā neuzņem visas
studētgribētājas. Uzņemšana notiek trīs
etapos, un pamatprogrammā apmācības
uzsāk tikai 8% no interesi izrādījušajām
sievietēm.48 Šie piemēri, norāda uz to, ka
pārkvalifikācijas programmas vislabāk
darbosies, ja to organizatori iepriekš
rūpīgi apdomās un atlasīs, kas tajās
piedalīsies. Piemēram, reformējot Latvijas
skolu tīklu, varētu piedāvāt valsts un
IKT nozares atbalstītu pārkvalifikācijas
programmu skolotājiem. Tāpat
iespējai pārkvalificēties par dažādiem
IKT speciālistiem vajadzētu būt arī
Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem.
Taču jāapzinās, ka ne visi dažādu profesiju
pārstāvji, kuru prasmes darba tirgū ir
mazāk pieprasītas, vēlēsies un būs spējīgi
iziet pārkvalifikācijas procesu.

Augstākā izglītība IT jomā
Lielākajai daļai IKT jomā nodarbināto
speciālistu ir augstākā izglītība (ES vidēji
61%). Tādēļ nav pārsteigums, ka, domājot
par nozares nākotni, valstis īpašu nozīmi
pievērš tieši augstākās izglītības studiju
programmām.
Kopš 1960. gadiem Skaitļošanas tehnikas
asociācija (Association for Computing
Machinery (ACM)), kurā apvienojušies IKT
nozares profesionāļi, pētnieki un mācību
spēki, izstrādā standartus un ieteicamās
mācību programmas IT studiju jomā.
ACM šobrīd izdala piecus studiju virzienus,
no kuriem detalizētāk salīdzināsim
divus: datorzinātni un programmatūras
inženieriju.49 Datorzinātnes mācību
programma ir vispārīga. Tajā ietilpst
visu veida programmatūras izstrādes
metodes un tehnoloģijas, bet fokuss
ir vairāk uz teorētiskiem aspektiem,
mazāk pielietojumu un programmatūras

47
48
49

izstrādes praksi. Savukārt ACM
piedāvājums programmatūras inženieru
studiju programmai paredz nākamos
programmatūras izstrādātājus apmācīt
kā inženierus, nevis kā zinātniekus.
Tādēļ tā vairāk līdzinās klasiskajām
inženierzinātnes programmām kā,
piemēram, elektrotehnika, nevis
dabaszinātnes programmām kā,
piemēram, fizika. Inženieri tiek sagatavoti,
lai radītu un apkalpotu produktus, kas
nepieciešami sabiedrībai, kamēr zinātnieku
uzdevums ir apšaubīt, pārbaudīt un
paplašināt zināšanu kopumu, ko var
izmantot produktu radīšanai. Šīs atšķirīgās
lomas arī nosaka atšķirības izglītības
saturā un procesā. Abas programmas
paredz, ka iegūtajai izglītībai ir ne vien
jānodrošina teorētiskā zināšanu bāze,
bet arī jāsagatavo studenti darbam
industrijā. Tādēļ paralēli teorētiskajām
studijām studentiem nepieciešama prakse.

Course Report. 2016. 2016 Course Report Alumni Outcomes & Demographics Study. http://ej.uz/29hr
Ada Developers Academy. https://adadevelopersacademy.org/
Pārējie trīs ACM apskatītie studiju virzieni ir datoru inženierija, informāciju sistēmas un informāciju tehnoloģijas.
Datoru inženierijas studiju programma koncentrējas uz datortehnikas izstrādi. Savukārt informāciju sistēmu un
tehnoloģiju studiju programmas vairāk specializējas uz attiecīgi organizatoriskiem aspektiem un IT pielietojumu.
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Attiecībā uz studiju procesu eksperti
iesaka programmatūras inženieru
apmācības pēc iespējas tuvināt
programmatūras izstrādes projektiem,
ko jaunajiem speciālistiem būs jāīsteno
pēc studiju beigšanas. Studentiem

vajadzētu dot iespējas piedalīties projektu
realizācijā, ļaujot darboties grupās un
iejusties dažādās ar programmatūras
izstrādi saistītās lomās (piemēram,
prasību analītiķa, projekta vadītāja,
programmētāja, testētāja u.c.).50

Studiju programmu beidzēju lokalizācija IT jomas analizējamo problēmu
telpā un darba tirgū

1.12. attēls

Organizatoriskie aspekti
un informāciju sistēmas

Lietojumprogrammatūra
Programmatūras
izstrādes metodes un
tehnoloģijas

Programmatūras
inženierija

Sistēmu infrastruktūra
Datorzinātne
Datortehnika
un arhitektūra
Teorijas
Pamatprincipi
Inovācijas

Izstrāde

Piemērošana
Izvietošana
Konfigurēšana

Datu avots: ACM. Piezīmes: Horizontālā dimensija norāda uz atšķirībām starp IT jomas teorētiskajiem
un praktiskajiem aspektiem. Savukārt vertikālā dimensija parāda, cik liela nozīme attiecīgajās IT jomas
specializācijas iespējās ir iekārtām un cilvēkiem.

Izglītības satura definēšanā aktīvi
iesaistās arī uzņēmumi. Piemēram,
Google ir publicējis vadlīnijas datorzinātņu
studentiem, kas nākotnē plāno šajā
uzņēmumā praktizēties vai strādāt.
Vadlīnijas sniedz ieteikumus un piedāvā
akadēmiskus un neakadēmiskus resursus
nepieciešamo tehnisko prasmju attīstīšanai
pašmācības ceļā. Google sagaida, ka
topošie programmatūras izstrādātāji
apgūs objektorientētas programmēšanas
paradigmu, izmantojot kādu no
programmēšanas valodām (piemēram, Java,
C++, Python). Tāpat Google iesaka apgūt
vismaz vēl vienu programmēšanas valodu,
kā arī iegūt praktiskās zināšanas mobilo un

50

51

tīmekļa lietotņu izstrādē, programmatūras
testēšanā un atkļūdošanā. Google uzskata,
ka paralēli programmēšanas valodu un
tehnoloģiju studijām, potenciālajiem
darbiniekiem nepieciešams attīstīt
loģisko domāšanu, izveidot zināšanu
bāzi diskrētajā matemātikā, izprast
algoritmus un datu struktūras, kā arī iegūt
pamatzināšanas par virtuālo realitāti,
mašīnmācīšanos, kriptogrāfiju un citām
ar IT saistītām jomām. Visbeidzot, Google
norāda, ka nākamajiem programmatūras
izstrādātājiem ir svarīgi iegūt prasmes
darbam komandā, sadarbojoties ar
citiem programmētājiem un praktizējoties
uzņēmumos.51

ACM. 2005. Computing Curricula 2005; ACM. 2013. Computer Science Curricula 2013; ACM. 2015.
Software Engineering 2014.
Google. 2017. Technical Development Guide. http://ej.uz/9ei5

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

32

Lai iegūtu priekšstatu par datorzinātņu
bakalaura līmeņa studiju programmu saturu,
šajā sadaļā ir salīdzināti vairāku ārvalstu un
Latvijas augstskolu piedāvājumi. Kembridžas
universitāte, Stenfordas universitāte un
Singapūras Valsts universitātes, kā arī
Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihē
(ETH Zürich) ir izvēlētas analīzei, jo tās bieži
tiek minētas starp vadošajām augstākās
izglītības iestādēm IKT jomā. Savukārt
De Monforta Universitāte Lielbritānijā
izlasē iekļauta, jo tā atšķirībā no iepriekš
minētajām ārvalstu augstskolām pārsvarā
koncentrējas uz vietējo jauniešu apmācību
un starptautiskā līmenī nekonkurē.
Apskatītas arī atsevišķu kaimiņvalstu
augstskolu (Viļņas Universitātes un Tallinas
Tehniskā universitātes (TTU)) un pēc IT
studentu skaita lielāko Latvijas augstskolu
(Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) un Transporta un
sakaru institūta (TSI)) piedāvātās studiju
programmas.

Visu salīdzināto studiju programmu
struktūra ir līdzīga. Nākamajiem IKT
speciālistiem lielākā daļa laika jāpavada,
apgūstot datorzinātnes un matemātikas
kursus. Tāpat visās apskatītajās studiju
programmās iekļauti vispārizglītojošie
studiju kursi, un lielākā daļa augstskolu
studentiem piedāvā prakses iespējas.
Atšķiras studiju ilgums. Daļa no studiju
programmām ir trīsgadīgas, bet citas –
četrgadīgas. Stenfordas un Singapūras
Valsts universitātes, kas piedāvā
četrgadīgās studiju programmas, dod
studentiem vairāk iespēju noklausīties
ar datorzinātni nesaistītus kursus.
Singapūras Valsts universitāte izceļas ar
to, ka tās piedāvātie vispārizglītojošie
kursi ir izteikti starpdisciplināri. Savukārt
ASV izglītības sistēmas ietvaros brīvās
izvēles kursus var izmantot, lai turpinātu
padziļinātu datorzinātnes apguvi vai
attīstītu kompetenci kādā citā jomā.

Datorzinātnes bakalaura studiju programmu struktūra (kredītpunktu sadalījums)

Datorzinātne

Domnīca Certus

VispārizglĪtojošie
Matemātika studiju kursi

1.13. attēls

Brīvās
izvēles kursi

Kursa
darbi,
BA darbs Prakse

TSI

4 gadi

162

30

21

12

15

LU

4 gadi

144

24

18

9

21

De Monforta
Universitāte

3 gadi

135

15

15

Viļņas Universitāte 4 gadi

120

45

35

TTU

3 gadi

117

24

18

ETH Zurich

3 gadi

116

38

16

RTU

3 gadi

108

27

24

Kembridžas
Universitāte

3 gadi

105

15

30

Singapūras Valsts
universitāte

4 gadi

102

30

48

42

Stenforda
Universitāte

4 gadi

72

40

32

84

Datu avots: augstākās izglītības iestādes.
Piezīme: Kredītpunkti norādīti ECTS sistēmā, kur viena akadēmiskā gada laikā tiek iegūti 60 kredītpunkti.
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Alternatīvās apmācību programmas
Vairums IT jomas vadošo universitāšu
datorzinātnes kursi šobrīd ir brīvi
pieejami internetā, tādēļ apmācības
tiešsaistes režīmā ir reāla alternatīva
IKT profesionālo prasmju iegūšanai un
uzlabošanai. Apliecinājumi sertifikātu
veidā par šādu kursu veiksmīgu
apgūšanu parasti gan ir par maksu, un
liela daļa klausītāju apmācības tā arī
nepabeidz. Daži industrijas pārstāvji
uzskata, ka kursu beidzēju īpatsvaru
varētu uzlabot, piesaistot kompanjonus
un padomdevējus, kas motivētu un
palīdzētu turpināt iesākto apmācību,
taču pagaidām interneta kursi visticamāk
darbosies specifiskos gadījumos, bet ne
kā pamatelements jauno IKT speciālistu
sagatavošanā.
Arvien lielāku popularitāti iegūst arī
dažādas citas privātās iniciatīvas
jauno IT speciālistu sagatavošanai.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir
Francijā izveidotā programmēšanas
skola “42”. Tās darbības pamatā ir
vienādranga apmācība – skolā nav
pasniedzēju, studenti tehnoloģijas un
programmēšanu apgūst pašmācības
ceļā, risinot praktiskos uzdevumus,
komunicējot savā starpā, daloties ar
zināšanām. Kandidātiem ir jābūt vecumā
no 18 līdz 30 gadiem. Programmēšanas
zināšanas nav nepieciešamas, un
uzņemšanas komisiju neinteresē
reflektantu vidusskolas eksāmenu
rezultāti. Kandidātu atlase notiek četras
nedēļas ilgu loģikas un programmēšanas
uzdevumu maratona laikā. Pārbaudījumus
izturējušajiem apmācības ir par brīvu,

52

53

un studiju laikā ir iespējams saņemt arī
stipendiju. Paredzamais studiju ilgums
ir 3 - 5 gadi, kuru laikā studenti iegūst
prasmes, kas nepieciešamas veiksmīga
programmatūras inženiera karjerai.
Atverot jaunu filiāli ASV, skola nākamo
5 gadu laikā plāno apmācīt 10 000
studentu.52
Tā kā liela daļa IKT profesionālo prasmju
ātri zaudē aktualitāti, tās ir pastāvīgi
jāatjauno. Šī iemesla dēļ vairums IKT
uzņēmumu ir zināmā mērā iesaistīti savu
darbinieku apmācībā. Pirmkārt, uzņēmumi
var izmantot savas zināšanas, lai veidotu
mācību saturu un tādejādi nodrošinātu,
ka jauno IKT speciālistu prasmes vairāk
atbilstu uzņēmumu vajadzībām. Taču
daļu prasmju ir izdevīgāk apgūt tieši
uzņēmumā, tādēļ uzņēmumi bieži piedāvā
mācekļu un praktikantu vietas. Valsts var
iesaistīties šādas mācekļu-praktikantu
apmācības sistēmas līdzfinansēšanā,
daļēji pārceļot publiski atbalstīto un
sabiedrībai kopumā noderīgo apmācību
procesu no izglītības iestādēm uz
atsevišķiem uzņēmumiem, kuri attīsta
studējošo kompetenci attiecīgajā jomā un
izmanto to gan savu, gan citu uzņēmumu
jauno speciālistu apmācībā. Piemēram,
Lielbritānijā IKT jomā ir apstiprināti
18 IKT jomas mācekļu apmācības
standarti (programmatūras izstrādātājs,
sistēmas tīkla inženieris, datu analītiķis,
kiberdrošības speciālists u.c.). To ietvaros
katru gadu apmācības uzsāk aptuveni
15,5 tūkstoši mācekļu, no kuriem 55%
apmācības arī pabeidz, saņemot attiecīgu
sertifikāciju.53

Crunchbase. 2016. Coding school 42 plans to educate 10,000 students in Silicon Valley for free.
http://ej.uz/2h95
UK Further Education Data Library: Apprenticeships. http://ej.uz/h5nr
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IT speciālistu sagatavošana Latvijā
Pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits
Latvijā ir būtiski samazinājies. Certus
prognozes liecina, ka šī tendence
turpināsies arī laika periodā līdz 2022.
gadam. Turklāt vidēji Latvijas iedzīvotāji
kļūst vecāki, bet augstskolās studēt
izvēlas pārsvarā jauni cilvēki. Gandrīz 75%
no visiem Latvijas augstskolu studentiem
ir jaunāki par 29 gadiem. Šīs vecuma
grupas iedzīvotāju skaits ir samazinājies
un turpināsies samazināties straujāk
nekā kopējais iedzīvotāju skaits. Lai arī
jaunuzņemto studentu skaitu ietekmē
dažādi faktori, lielā mērā demogrāfisko
tendenču rezultātā 2016. gadā studijas
Latvijas augstākās izglītības iestādēs
uzsāka par 38% mazāk studentu
nekā 2006. gadā.

Tajā pašā laikā augstāko izglītību ieguvušo
cilvēku īpatsvars Latvijā ir palielinājies,
un statistikas dati liecina, ka 2016. gadā
iedzīvotāju grupā no 30 līdz 40 gadiem
bija 43% personas ar augstāko izglītību.
Tas ir labāk nekā vidēji ES (39%), un
pārsniedz arī stratēģijas Eiropa 2020
nosprausto mērķi (40%). Līdz ar to
šajā jomā Latvija ir starp vadošajām ES
valstīm, un studējošo skaita īpatsvaru
krasi palielināt varētu būt problemātiski.
Tādēļ, pieņemot, ka imatrikulēto studentu
vecuma struktūra nemainās, varam
sagaidīt, ka arī imatrikulēto studentu
skaits turpinās samazināties.

Iedzīvotāju skaita un pamatstudijās uzņemto studentu skaita izmaiņas (indekss, 2006 = 100)

1.14. attēls
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Datu avots: CSB, IZM, Certus aprēķini.
Piezīme: Pamatstudiju programmas ietver koledžu, profesionālās pamatstudiju un bakalaura studiju programmas
(Latvijas izglītības klasifikācijas otrā līmeņa kodi: 41, 42 un 43).
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IT pamatstudiju programmās uzņemtie
studenti un absolventi
IT pamatstudiju programmas
2016./2017. studiju gadā piedāvāja
19 Latvijas augstākās izglītības iestādes,
un studenti varēja izvēlēties starp 33 pilna
laika studiju programmām. Vadošās
augstskolas IT jomā ir valsts dibinātās LU
un RTU, kā arī privātais TSI. 2016. gadā
tās kopā uzņēma 66% no visiem jaunajiem
IT jomas studentiem un izsniedza 63% no
visiem Latvijā izsniegtajiem pamatstudiju
diplomiem IT jomā.
Atšķirībā no kopējā jaunuzņemto studentu
skaita samazinājuma, IT pamatstudiju
programmās studēt gribošo jauniešu
skaits nav samazinājies, un pēdējo
10 gadu laikā jaunuzņemto studentu
skaits pat ir nedaudz pieaudzis.
2016. gadā IT studiju programmās
uzņemto studentu īpatsvars bija 8,2%
no kopējā jaunuzņemto studentu skaita,
kas bija par gandrīz 4 procentpunktiem
vairāk nekā 2006. gadā. Vai šī tendence
turpināsies, lielā mērā atkarīgs no jomas
salīdzinošās popularitātes un jauniešu
sagatavotības uzsākt studijas IT jomā.
Šobrīd konkurss uz budžeta vietām IT
studiju programmās ir tikai LU un RTU, kas
varētu liecināt par nosacītu ar IT jomas
popularitāti saistītā entuziasma apsīkumu.
Arī matemātikas centralizētā eksāmena
rezultātiem pēdējos gados ir tendence
pasliktināties, līdz ar to ir mazāk jauniešu,
kuru zināšanu līmenis ļauj uzsākt studijas
IT programmās. Visbeidzot, Eiropas
datorzinātnes pētniecības un augstākās
izglītības iestāžu asociācijas Informatics
Europe aplēses liecina, ka Latvijā

54

55

jaunuzņemto IT studentu skaits uz miljons
iedzīvotājiem ir viens no augstākajiem
Eiropā54, kas norāda uz potenciāliem
ierobežojumiem turpmākam jaunuzņemto
IT studentu skaita palielinājumam. Līdz
ar to, pieņemot, ka IT studentu īpatsvars
kopējo studentu skaitā nemainās,
varam sagaidīt, ka arī šis studiju virziens
piedzīvos studentu skaita samazinājumu.
Ikgadējais IT pamatstudiju programmu
absolventu skaits nepalielinās
proporcionāli jaunuzņemto studentu
skaitam. Pirmkārt, tas saistīts ar dažādu
studiju programmu ilgumu, kas svārstās
no divgadīgām koledžas līmeņa studiju
programmām līdz pat vismaz piecgadīgām
nepilna laika studiju bakalaura līmeņa
programmām. Ņemot vērā programmu
ilgumu, izmaiņas jaunuzņemto studentu
skaitā izskaidro apmēram 70% absolventu
skaita izmaiņu. Taču absolventu daudzumu
ietekmē arī studijas pametušo studentu
skaits, kas savukārt atkarīgs no studentu
sagatavotības līmeņa un citiem faktoriem.
Lai prognozētu kopējo absolventu
skaitu, tika analizēti katras studiju
programmas līdzšinējie rezultāti, kā arī
izmantotas prognozes par jaunuzņemto
studentu skaitu ar nosacījumu, ka IT
studentu īpatsvars paliek 8,2% līmenī.
Balstoties uz šiem novērtējumiem un
pieņemot, ka izglītības process paliek
nemainīgs, var prognozēt, ka augstākās
izglītības iestāžu izsniegto diplomu
skaits IT jomā samazināsies no 656
diplomiem 2016. gadā līdz 622 diplomiem
2022. gadā.55

Informatics Europe. 2016. Informatics Education in Europe: Institutions, Degrees, Students, Positions, Salaries.
Key Data 2010 – 2015. Zurich: Informatics Europe.
Jāatzīmē gan, ka izsniegto diplomu skaits ir lielāks nekā tirgū nonākušo jauno speciālistu skaits, jo daļa studentu
saņem koledžas (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības) diplomu un tad turpina studijas bakalaura līmeņa
studiju programmā. Piemēram, LU ik gadu koledžas līmeņa programmā uzņem aptuveni 40 studentus, bet
izsniedz apmēram 100 koledžas diplomus, kas izskaidrojams ar to, ka koledžas diplomu izvēlas saņemt arī daļa
no bakalaura līmeņa studentiem, kuri pēcāk turpina studijas un saņem arī bakalaura diplomu.
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IT pamatstudiju programmās jaunuzņemtie studenti un absolventi

1.15. attēls
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Datu avots: IZM, Certus aprēķini. Piezīme: IT studiju jomā ietilpst Latvijas izglītības klasifikācijas ceturtā līmeņa kods 48 (Datorika) un daļa
no piektā līmeņa kodiem 523 (Elektronika un automātika) un 526 (Citas inženierzinātnes).

Absolventu skaita palielināšanas iespējas
Lai palielinātu absolventu skaitu, jāaplūko
divas mērķa grupas. Pirmkārt, absolventu
skaitu var palielināt, samazinot studijas
nepabeigušo studentu skaitu. Otrkārt,
var palielināt to cilvēku skaitu, kas izvēlas
studēt IKT studiju programmās – no kuriem
vismaz daļa vēlāk studijas arī pabeigtu,
tādejādi palielinot absolventu skaitu.
Esošo studentu mērķa grupa ir
daudzsološāka, jo ietver cilvēkus, kas jau
izdarījuši izvēli un ieguldījuši pūles, lai izietu
atlases procesu. Tādēļ ar šo grupu var
strādāt pastiprināti un veiksmes gadījumā
gūt rezultātus jau īstermiņa periodā. Daļa
studējošo studijas nepabeidz personīgu
apstākļu dēļ, un vienotu risinājumu šādos
gadījumos visticamāk identificēt nebūs
iespējams. Taču lielākā daļa tiek atskaitīti
jau pēc pirmās sesijas, un šie gadījumi
galvenokārt saistīti ar nepietiekamu
sagatavotību studiju procesam un studiju
programmas izvēles maiņu.

Dažādie valsts izglītības sistēmas līmeņi
ir pakārtoti viens otram, un par jauno
studentu sagatavotības pakāpi liela daļa
atbildības jāuzņemas vidējās izglītības
iestādēm. Dati liecina, ka vairumu nākamo
IT studentu sagatavo neliels skaits skolu
un tehnikumu, tādejādi ierobežojot
iespējas jaunu IT jomas speciālistu skaita
palielināšanai.
LU Datorikas fakultāte ir apkopojusi
datus par vidējās izglītības iestādēm,
no kurām nāk LU IT pamatstudiju
programmās uzņemtie studenti. Laika
periodā no 2007. līdz 2013. gadam vidēji
57% jaunuzņemto studentu ik gadu bija
no Rīgas, 11% - no lielajām pilsētām
(Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas,
Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un
Ventspils) un 32% - no pārējās Latvijas.
Ārvalstu studentu skaits bija nenozīmīgs.
Uz pārējo skolu fona izceļas Rīgas Valsts
1. ģimnāzija, no kuras abiturientiem
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vidēji gadā LU IT pamatstudiju
programmās tiek uzņemts 21 students jeb
8% no kopējā uzņemto studentu skaita.
Salīdzinoši labi rezultāti ir arī vairākām
citām Rīgas lielajām skolām, bet no
skolām, kas atrodas ārpus Rīgas, jāatzīmē
Cēsu un Siguldas Valsts ģimnāzijas. Taču
katru gadu ir liela daļa skolu, no kurām
LU Datorikas fakultātē neiestājas neviens
abiturients. Daļēji situāciju var izskaidrot
ar skolu specializāciju un potenciālo IT
studentu pāreju uz Valsts ģimnāzijām pēc
6. klases, taču daļēji šie dati arī liecina
par izglītības kvalitāti un skolu spēju
sagatavot jauniešus, kas būtu spējīgi
turpināt studijas IT jomā.

Diemžēl situāciju šajā jomā īstermiņa
laika periodā atrisināt nav iespējams.
Šeit būtu nepieciešamas izmaiņas gan
skolu tīklā, gan IT studijām nepieciešamo
kompetenču apmācībā. Taču, pat ja šādas
izmaiņas tiktu ieviestas salīdzinoši ātri
(piemēram, viena mācību gada laikā),
atdevi tās dotu tikai ilgtermiņā. Īstermiņa
rezultātiem visvairāk varētu palīdzēt
uzlabojumi vidusskolēnu matemātikas
apmācībā, kas samazinātu slodzi pirmajā
studiju gadā, kad daudziem jaunajiem
studentiem jāveltī laiks vidusskolas
matemātikas vielas atkārtošanai vai
apgūšanai no jauna.

Vidējo izglītības iestāžu vidēji gadā sagatavotie nākamie LU IT pamatstudiju programmu
studenti laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam
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Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Rīgas Valsts tehnikums
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Augstskolas apzinās, ka liela daļa IT jomā
studijas uzsākušo studentu tās nepabeidz.
IZM dati liecina, ka laika periodā no 2006.
līdz 2016. gadam vidējais absolventu
īpatsvars attiecībā pret bakalaura
līmeņa IT programmās jaunuzņemtajiem
studentiem lielākajās IT speciālistus
sagatavojošajās Latvijas augstskolās bija
no 31% līdz 45%. Labākā situācija bija

TSI, bet sliktākā – RTU. Ne visi studenti,
kas neiegūst bakalaura grādu IT jomā, ir
nozarei zuduši. Daļa no studentiem, kas
studijas pārtrauc pēdējos studiju gados,
to dara, lai pilnībā koncentrētos darbam
vai projektiem IT jomā. Šāda izvēle var
negatīvi ietekmēt jauniešu tālāko karjeru,
bet viņi, visticamāk, paliks un turpinās
strādāt IT nozarē.
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Atsevišķu Latvijas augstskolu bakalaura līmeņa IT studiju programmas:
jaunuzņemtie, studējošie, absolventi un atskaitītie no 2006./2007. līdz 2016./2017. m. g.
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41%
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Vidējais absolventu īpatsvars attiecībā pret jaunuzņemtajiem studentiem
Datu avots: LR IZM
Piezīme: atskaitītie n mācību gadā tiek aprēķināti kā atskaitītien = studējošien- absolventin + imatrikulētie(n+1) - studējošie(n+1)

Situācija atšķiras, ja studijas tiek pamestas
pirmā studiju gada laikā. LU dati liecina,
ka pēc pirmā semestra tiek atskaitīti
apmēram 30% no LU IT pamatstudiju
programmās uzņemtajiem studentiem.
Atskaitītie savukārt sadalās aptuveni
trīs vienāda lieluma grupās – studijas
neuzsākušajos, izlīdzinošo pārbaudījumu
matemātikā neizturējušos un pirmo ievada
kursu (algebra un programmēšana)
pārbaudījumus neizturējušajos. Pēc otrā
semestra tiek atskaitīti vēl aptuveni
15% studentu.56 Līdz ar to 45% no LU
studijas uzsākušajiem studentiem studiju
56

procesā visticamāk ir ieguvuši minimālas
prasmes un iemaņas, kas būtu noderīgas
IKT nozarei, un sastāda to mērķa grupu,
kuru samazinot, varētu palielināt jauno
IKT speciālistu skaitu. Diemžēl nav
pieejami dati par pirmā studiju gada laikā
atskaitītajiem studentiem citās Latvijas
augstskolās, bet dati par visā studiju
periodā atskaitītajiem studentiem liecina,
ka citās augstskolās situācija ir līdzīga.
Augstskolas ir mēģinājušas rast dažādus
risinājumus, lai situāciju uzlabotu, taču tie
ne vienmēr bijuši veiksmīgi.

Borzovs, J., Niedrite, J. un Solodovnikova, D. 2015. Factors Affecting Attrition among First Year Computer
Science Students: The Case of University of Latvia. Environment. Technology. Resources. Vol. III, 36-42.
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LU pirmā kursa studentiem piedāvā
mentoru un kuratoru atbalsta programmu,
kuras ietvaros ar jaunajiem studentiem
papildus strādā vecāko kursu studenti
un fakultātes mācībspēki. Bez tam
apmēram puse pirmā kursa studentu
apmeklē izlīdzinošo kursu matemātikā,
kas paredzēts, lai palīdzētu tiem, kuru
matemātikas zināšanas atpaliek no studiju
turpināšanai nepieciešamā līmeņa. Daļai
studentu kurss palīdz, taču daļa slodzi
nespēj izturēt un, uzkrājot parādus,
studijas pamet.
Studijas neuzsākušo studentu skaitu
universitāšu līmenī, iespējams, var
samazināt, izveidojot alternatīvo
kandidātu sarakstu, taču maz ticams, ka
tas būtiski ietekmēs absolventu skaitu
valstī kopumā. Savukārt, lai palīdzētu
studentiem, kas neiztur pārbaudījumus,
varētu piedāvāt elastīgākus sākotnējā
posma apmācību variantus. Pirmkārt,
studenti, kuru sagatavotības līmenis
atpaliek, izlīdzinošos apmācības kursus
varētu uzsākt jau vasarā. Otrkārt,
studenti, kuri mācību procesam nespēj tikt
līdz, pēc pirmās sesijas varētu izvēlēties
iespēju izlīdzinošajiem kursiem veltīt visu
pirmo gadu. Tādejādi apmācību process
būtu elastīgāks un varētu studentiem dot
iespējas vismaz sākotnējā posmā turpināt
studijas dažādos tempos. Lai šis risinājums
darbotos, īpaša uzmanība jāpievērš
nepietiekami sagatavoto studentu
progresam. Mentoru programmu ietvaros,
iesaistot augstākā līmeņa studentus,
varētu izveidot nelielu grupu (2-3 studenti)
vai individuālu apmācību programmu,
kuras ietvaros studentiem regulāri būtu
jāapmeklē individuālas mācību sesijas un
katru nedēļu tiktu sekots līdzi studentu
progresam. Protams, daļa studentu
studijas nepabeigs un nozarē nepaliks
jebkurā gadījumā. Tērēt līdzekļus tikai
tādēļ, lai šo procesu paildzinātu, nebūtu
lietderīgi. Tāpēc atbalsta programmām,
no vienas puses, jāsniedz dažādas papildu
iespējas, bet, no otras puses, jākontrolē
studentu individuālais progress.

57

39

Ar studentiem, kuru sagatavotības līmenis
ir pietiekams, bet kuri studijas pamet, lai
studētu kaut ko citu, ir problemātiskāk.
Taču arī te ir iespējams daļu no
zaudētajiem studentiem saglabāt, regulāri
izgaismojot karjeras iespējas un ar dažādu
pasākumu palīdzību iesaistot studentus
neformālajā nozares kopienā.
Nozares kopienas iesaiste ir nozīmīga
arī, lai studijām piesaistītu cilvēkus, kuri
dažādu iemeslu dēļ studēt IT jomā šobrīd
neizvēlas. Pirmkārt, ar nozares speciālistu
palīdzību var uzrunāt cilvēkus, kuriem IT
joma liekas pārāk tehniska, piemēram,
pievēršot uzmanību atraktīvajiem
gala produktiem.
Šeit gan jāapzinās, ka būs jāpieliek
papildu pūles, lai nodrošinātu potenciāli
tehniski nepietiekami sagatavoto
studentu progresu un studiju pabeigšanu.
Tāpat zināšanas IT jomā var pozicionēt
kā neatņemamu sastāvdaļu vai pat
priekšnosacījumu lielai daļai mūsdienu
profesiju un darbavietu, tādejādi piesaistot
studentus, kuri galējo profesijas izvēli grib
uz laiku atlikt. Abi šie darbības virzieni
būtu galvenokārt saistīti ar IT studiju
programmu popularizēšanu vidusskolēnu
auditorijā.
IT zināšanu nepieciešamību plašam
nākotnes speciālistu lokam var izmantot
arī, lai studijām IT jomā pievērstu
studentus, kas sākotnēji izvēlējušies citas
studiju programmas. Šeit lieti noderētu
labs ievadkurss datorzinātnē, kas
fokusētos uz abstraktās un algoritmiskās
domāšanas attīstību, datu strukturēšanu
un programmēšanu un kuru noklausīties
tiktu aicināti visi augstskolās studējošie.
Stenforda universitātē šādu kursu izvēlas
90% no visiem universitātes studentiem,
un daudzās citās ASV universitātēs –
vismaz 50% studentu.57 Noklausoties
šādu labi sagatavotu kursu, daļa studentu
varētu mainīt studiju programmu,
izvēloties IT jomu.

Lohr, S. 2017. Get with the Programming. New York Times, Late Edition. 9 Apr 2017: ED.20.

40

Visbeidzot īpašu uzmanību var pievērst
iedzīvotāju grupām, kas IT studiju
programmas izvēlas salīdzinoši reti.
Pirmkārt, IT jomā ir maz sieviešu.
2016. gadā ES sievietes sastādīja tikai
17% no nodarbinātajiem IT speciālistiem,
un IT speciālista karjera tiek vairāk
saistīta ar vīriešiem nekā sievietēm.
Piemēram, Lielbritānijā meiteņu īpatsvars,
kuru zināšanas atbilst IKT speciālista
karjerai nepieciešamajai kvalifikācijai,
krasi samazinās, meitenēm uzsākot
formālo izglītības procesu, līdz bakalaura
līmeņa reflektantu vidū vairs ir tikai 15%
meiteņu. Interesanti, ka skolas gadu laikā
(no 9 līdz 18 gadu vecumam) meitenēm
izveidojas nepatika tieši pret IKT apmācību
procesu, bet palielinās viņu interese par
ar IT saistītiem jautājumiem, piemēram,
programmēšanu. Latvijā 2016. gadā
no IT pamatstudiju programmās
imatrikulētajiem studentiem tikai 18% bija
sievietes, lai gan sieviešu īpatsvars visās
studiju programmās kopā imatrikulēto
skaitā pārsniedza 50%. Savukārt IT
pamatstudiju absolventu vidū 2015.
gadā sievietes bija nedaudz vairāk – 21%,
kas, iespējams, norāda uz viņu labāku
sagatavotību studiju procesam.
ASV, lai palielinātu meiteņu interesi
par tehnoloģijām, komūna Girls Who
Code organizē 7 nedēļas garu vasaras
apmācības programmu vidusskolniecēm.
Programma ietver programmēšanas
kursu, kā arī praksi tādos uzņēmumos kā
Accenture, IBM, Facebook, Pixar, Pfizer,
Microsoft u.c. Dalībniecēm tiek piesaistīta
IT speciāliste no attiecīgā uzņēmuma, kura
veic mentora lomu un turpina sadarboties
ar meitenēm arī pēc vasaras prakses.
Pēc apmācībām 93% meiteņu atzīmē, ka,
pateicoties komūnas iniciatīvai, viņām
ir vēlme izvēlēties datorzinātni kā savu
nākotnes studiju programmu. Līdzīgu
programmu varētu ieviest arī Latvijā.
Apkopojot augstāk minēto, var izdalīt
trīs būtiskus virzienus, kuros darbojoties
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un mērķtiecīgi ieviešot noteiktu
pasākumu kopumu, ir iespējams palielināt
IT pamatstudiju absolventu skaitu.
Pirmkārt, jāmēģina palielināt jauniešu
skaitu, kas izvēlas IT studiju programmas.
Ja varētu saglabāt IT studentu īpatsvara
pieauguma tendenci un līdz 2022. gadam
palielināt to līdz 11,1%, tad jaunuzņemto
IT studentu skaits absolūtos skaitļos
2022. gadā sasniegtu 2088 studentus,
bet absolventu skaits nevis samazinātos,
bet pakāptos līdz 739. Šādu pieaugumu
var sasniegt tikai, veicot nozīmīgus
ieguldījumus nozares popularizēšanā,
un arī tādā gadījumā, ņemot vērā jau tā
salīdzinoši augsto IT studentu īpatsvaru,
tas būs sarežģīti.
Otrkārt, varētu izmantot pozitīvas
diskriminācijas tipa instrumentus attiecībā
uz sievietēm. Ar mentoru un finansiālu
atbalstu IT studiju programmām varētu
piesaistīt un, individuāli atbalstot
studiju laikā, panākt, ka IT studiju
programmas pabeidz papildu 50 sievietes
gadā (5 procentpunktu pieaugums
absolventu skaitā).

IKT pamatstudiju programmu absolventu palielināšanas iespējas
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Kori, K., Pedaste, M., Tõnisson, E., Palts, T., Altin, H., Rantsus, R., Sell, R., Murtazin, K. and Rüütmann, T. 2015.
First-year Dropout in ICT Studies. Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference, 437-445.
Higher Education Authority. 2016. A Study of Progression in Irish Higher Education. http://ej.uz/e3v7

2022

Nemainīgs IT
studentu īpatsvars
8,2% (-34)

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

Jāatzīst, ka jauno studentu skaita
palielinājums studijām pārsvarā piesaistīs
jauniešus, kas vidēji būs sliktāk sagatavoti
studiju procesam nekā pašreizējie
studenti. Tādēļ absolventu skaita
palielināšana lielā mērā būs atkarīga no
spējas samazināt to studentu skaitu,
kas studijas pamet. Šajā ziņā Latvijas
rādītāji atpaliek no, piemēram, Igaunijas,
kur pirmo divu semestru laikā no IT
pamatstudiju programmām tiek atskaitīti
32% jaunuzņemto studentu.58 Līdzīga
situācija ir arī Īrijā, kur vidēji viena trešā
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daļa IT jomas bakalaura līmeņa studentu
tiek atskaitīti pirmā studiju gada laikā.59
Ja Latvijas augstskolām izdotos pirmā
gada laikā atbirušo studentu īpatsvaru
samazināt par 10 procentpunktiem
(tas LU ļautu sasniegt Igaunijas un Īrijas
rādītājus), tad valsts līmenī varētu iegūt
papildu 195 absolventus.
Līdz ar to kopumā labākajā gadījumā līdz
2022. gadam IT absolventu skaitu no
vietējiem kandidātiem varētu palielināt
līdz 984 absolventiem.

Kaimiņvalstu piedāvājums un Latvijas iespējas
Apskatot Latvijas augstskolu
piedāvājumu un jaunuzņemto studentu
skaita dinamiku, kā arī, ņemot vērā
demogrāfiskās tendences, var secināt, ka,
izmantojot tikai iekšējos cilvēkresursus,
palielināt pamatstudiju programmu
beidzēju skaitu IT jomā līdz 3 000 gadā

nebūs iespējams. Viena no iespējām
situācijas uzlabošanai ir attīstīt izglītības
eksportu un piesaistīt IKT studentus
no kaimiņvalstīm. Šajā sadaļā īsumā
raksturota situācija IKT izglītības jomā
tuvākajās Latvijas kaimiņvalstīs, kas
neietilpst ES.

Krievijas Federācija
IT industrija ir viena no daudzsološākajām
Krievijas ekonomikas nozarēm. Saskaņā
ar statistikas datiem IT nozarē Krievijā
strādā aptuveni 350-400 tūkstoši IT
speciālistu. Neskatoties uz to, valsts
saskaras ar IT speciālistu trūkumu, kas
ierobežo IT nozares attīstību. 2016. gadā
Krievijas Sakaru un plašsaziņas līdzekļu
ministrija nāca klajā ar paziņojumu,
ka valsts IT industrijas veiksmīgai
attīstībai nepieciešams, lai 2018. gadā
programmētāju skaits valstī sasniegtu
1 miljonu. Lai tuvinātos šim mērķim,
Krievija ir palielinājusi budžeta vietu
skaitu jaunajiem IT jomas studentiem
līdz 42,5 tūkstošiem gadā, finansē
pārkvalifikācijas kursus citu jomu
speciālistiem un veic ieguldījumus bērnu
intereses veicināšanā par ar IT saistītiem
jautājumiem.60

60

61

Paralēli valsts iniciatīvām nozīmīgu lomu
jauno speciālistu sagatavošanā spēlē arī
IT industrija. Tādas kompānijas kā Yandex,
Mail.ru, Kaspersky Lab, 1C, Microsoft,
Intel un Acronis uzņem praktikantus,
apmāca, rīko konkursus un sacensības
IT sfēras popularizēšanai. Īpašu interesi
rada tiešsaistes apmācību platformas.
Piemēram, apmācību platforma
Geekbrains apgalvo, ka tās reģistrēto
lietotāju skaits 2017. gadā sasniedza
2 miljonus un piedāvāto 2 nedēļu
bezmaksas ievadkursu programmēšanā
pabeiguši jau 885 tūkstoši cilvēku.
Platformas kursu saturs ir tapis sadarbībā
ar IT kompānijām. Pašlaik platforma
piedāvā 59 specializētos kursus, kuros
studiju maksa ir aptuveni 180 EUR
mēnesī. Maksas kursus ik gadu pabeidz
aptuveni 4000 studentu.61

Tjournal. 2016. S uma s IT: budut li v Rossii vostrebovony programmisty v blizhajshee desjatiletie.
http://ej.uz/b6hs
Sīkāk par GreekBrains skatīt greekbrains.ru/company
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Ukraina
Arī Ukrainā IT nozari uzskata par vienu
no dinamiskākajām un inovatīvākajām
nacionālās ekonomikas sfērām. IT nozares
speciālistu skaits Ukrainā ir viens no
lielākajiem Eiropā un 2020. gadā varētu
sasniegt 200 tūkstošus. 2014. gadā
IT specialitātēs augstskolās iestājās
11,5 tūkstoši jauniešu. Tas gan ir
nepietiekami, jo saskaņā ar novērtējumiem
jau 2015. gadā IT speciālistu deficīts
sasniedza 100 tūkstošus cilvēku, bet
darbaspēka tirgū ik gadu nonāk tikai

aptuveni 15,5 tūkstoši jauno speciālistu.62
Ukrainas valdība ir dubultojusi
valsts pasūtījumu jauno speciālistu
sagatavošanai, bet vairākās augstskolās
ir grūti palielināt studējošo skaitu
pasniedzēju trūkuma dēļ. Līdzīgi kā Krievijā
IT speciālistu apmācības procesā iesaistās
arī IT industrija, paralēli augstskolām
rīkojot programmēšanas skolas un
kursus. 2015. gadā Ukrainā šāda tipa
programmēšanas kursus pabeidza gandrīz
30 tūkstoši jauno speciālistu.63

Baltkrievija
2013. gadā Baltkrievijas IKT sektorā
strādāja aptuveni 34 tūkstoši speciālistu.
Valstī ir 55 universitātes, kas sagatavo
jaunos IT nozares speciālistus un kuras
ik gadu pabeidz no 2,5 līdz 4 tūkstošiem
studentu.64 Līdzīgi kaimiņvalstīm arī
Baltkrievija saskaras ar profesionāļu
deficītu. Valdība kopš 2011. gada

īsteno IT sfēras attīstības stratēģiju ar
mērķi palielināt IT speciālistu skaitu un
nozares pienesumu valsts IKP.65 Viens
no stratēģiskajiem soļiem bija izveidot
Augsto tehnoloģiju parku, kas vienuviet
koncentrē Baltkrievijas IT uzņēmumus
un kopā ar universitātēm piedalās jauno
speciālistu sagatavošanas procesā.66

Latvijas augstskolu iespējas piesaistīt studentus no kaimiņvalstīm
Neskatoties uz Krievijas, Ukrainas un
Baltkrievijas valdību un IT industrijas
ieguldījumiem studējošo un jauno
speciālistu skaita palielināšanā, arvien
vairāk studentu no šīm valstīm vēlas
studēt ārvalstīs. Pēc UNESCO datiem
vairāk nekā 60 000 studentu no Ukrainas
un aptuveni 56 000 no Krievijas studē
ārzemēs, bet Baltkrievijas studentu skaits
ārvalstīs sasniedz 30 000. Līdz ar to
kaimiņvalstu studenti ir pietiekami mobili,
un iespējas panākt, ka viņi izvēlas studēt
Latvijā, atkarīgas no vietējo augstskolu
piedāvājuma. Šobrīd populārākās valstis,
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kurās Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas
studenti izvēlas studēt, ir Vācija, Polija,
ASV, Francija, Čehija, Itālija, Ungārija,
Austrija un Lielbritānija.67
Visticamāk, piesaistot kaimiņvalstu
studentus, Latvijas augstskolām
primāri ir jāorientējas uz studentiem
no Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas
pierobežas rajoniem. Krievijas studentus,
īpaši no Maskavas un Pēterburgas,
piesaistīt varētu būt sarežģītāk, jo tur
salīdzinoši konkurētspējīgi ir vairāku
vietējo augstskolu piedāvājumi.

Shubnaja E. V., Pechenaja T. A. 2016. Sovremennie problemy i perspektivy razvitija IT-otrasli v Ukranie.
Nauchnij Vestnik DGMA. No. 2 (20E), 203-209.
DOU. 2016. Rynok IT-obrazovanija: kursy i uchebnie centry podgotovili pochti 30 tysjach studentov v
2015 godu. https://dou.ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2015/
UDF. 2013. Nesmotrja na vysokie zarplaty, v Belarusi serjeznij deficit kvalificirovannih IT-specialistov.
http://ej.uz/ys45 ; BELBIZ (2012). IT-rynok v Belarusi: kadrovij golod budet narastatj. http://ej.uz/k5r9
Sīkāk par stratēģiju skatīt it-strana.by
UNITER (2014). IT-rynok. http://www.investinbelarus.by/docs/-21948.pdf
Sīkāk skatīt UNESCO datubāzi Global Flow of Tertiary-Level Students. http://ej.uz/adus
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Tāpat Maskavā un Pēterburgā savu
darbību plaši izvērtušas arī vairākas
vadošās globālās IT kompānijas
(piemēram, Intel, Samsung un Microsoft),
kā arī vietējie IT industrijas līderi Yandex
un Mail.ru, kas jaunajiem IT speciālistiem
piedāvā plašas prakses un karjeras
iespējas.
Līdz ar to Latvijas augstskolu spēju
piesaistīt ārvalstu studentus lielā mērā
ietekmēs stāsts par to, kā Latvijā iegūtā
izglītība sekmēs jauno IT speciālistu
karjeras attīstību, vai tā nodrošinās
darbavietas un vai IT industrijas pārstāvji
to atzīs par atbilstošu tirgus prasībām.
Vienlīdz būtisks augstskolu konkurētspēju
ietekmējošs faktors ir studiju maksa.
Piemēram, Polijā šobrīd studiju maksa ir
800 – 3000 EUR, savukārt Čehijas valsts
augstskolas piedāvā bezmaksas studijas.
Par studijām nav jāmaksā arī Vācijā
un Skandināvijas valstīs. Taču Vācijā
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studijas pārsvarā notiek vācu valodā, bet
Skandināvijas valstīs ir salīdzinoši augstas
dzīvošanas izmaksas. Savukārt vadošās
ASV un Lielbritānijas augstskolas konkurē
par talantīgākajiem jaunajiem studentiem,
piedāvājot stipendijas. Tās ir arī pieejamas
maksātspējīgākajiem kandidātiem, bet
lielai daļai reģiona jauniešu tās varētu
būt par dārgu. Latvijas augstskolu niša
visticamāk saistīta ar salīdzinoši zemu
mācību maksu, un to tiešie konkurenti būs
citas Centrālās un Austrumeiropas valstis.
Domājot par potenciālajiem ārvalstu
studentiem no Krievijas, Ukrainas un
Baltkrievijas, viena no Latvijas augstskolu
priekšrocībām varētu būt iespēja
studijas uzsākt krievu valodā. Tas būtiski
atvieglotu sākotnējo studiju procesu
daļai kandidātu, un ļautu konkurēt
par studentiem, kas slikto svešvalodas
zināšanu dēļ līdz šim iespējas studēt
ārvalstīs neapsvēra.

Datorzinātnes studiju programma ārvalstu
studentu piesaistei
Izanalizējot IT speciālistu apmācību labās
prakses piemērus, kā arī ņemot vērā
ACM izstrādātās vadlīnijas bakalaura
līmeņa studiju programmu saturam
datorzinātnēs, esam sagatavojuši
ieteicamo IT studiju programmas saturu.
Programma strukturēta, studiju kursus
apvienojot vairākos studiju moduļos.
Pirmkārt, tiek izdalīti matemātikas
un teorētiskās datorzinātnes moduļu
kursi, kuru uzdevums ir izveidot
pamatzināšanu bāzi. Lai samazinātu
atbirumu, studentiem, kuriem ir
nepietiekams sagatavotības līmenis,
studiju programmā tiek iekļauts
izlīdzinošais kurss matemātikā, kā arī
ievadkurss datorzinātnēs. Tāpat tiek
piedāvāta iespēja studijas uzsākt krievu
valodā un nodrošināta valodu apmācība,

kas vēlākajos gados ļauj studijas turpināt
latviešu un/vai angļu valodā.
Savukārt praktiskās datorzinātnes kursi
ietver sevī programmēšanas pamatus,
sistēmu modelēšanu un analīzi, kā
arī citus kursus, kas nepieciešami
profesionālai karjerai IKT nozarē.
Praktiskās datorzinātnes kursi tiek
īstenoti sadarbībā ar industriju – kursu
satura izstrādes procesā ir iesaistīti
nozares profesionāļi un praktiskie
darbi notiek uzņēmumos. Tas dod
augstākās izglītības iestādēm iespēju
atjaunināt kursa saturu atbilstoši
pēdējām industrijas attīstības tendencēm
un prasībām, iekļaujot mācību
procesā jaunākās tehnoloģijas un
programmatūru.
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Pirmo divu gadu laikā studentiem tiek
paredzētas prakses iespējas, turklāt šajā
laika periodā studentiem jābūt iespējai
iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas ļautu
iesaistīties darba tirgū kā jaunākajiem
speciālistiem. Savukārt trešajā un
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ceturtajā gadā daļa studiju laika tiek
veltīta specializācijai – kompetences
attīstībai kādā IT apakšnozarē vai
noteiktas tehnoloģijas pielietošanā – kas
nepieciešama zinātniskā darba izstrādei
un bakalaura grāda saņemšanai.

Ieteicamais IT studiju programmas struktūras modelis

1.19. attēls

1. kurss

Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

Praktiskā
datorzinātne
Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

2. kurss
Prakse

Kvalifikācijas
iegūšana

Praktiskā
datorzinātne

Prakse
3. kurss

Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

Praktiskā
datorzinātne
Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

4. kurss
Specializācijas
kursi
Bakalaura grāds
datorzinātnēs

Praktiskā
datorzinātne

Specializācijas
kursi

Zinātniskā darba
izstrāde
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Stratēģija

3 000 absolventu
programma

Pasaules klases IKT
infrastruktūra

Lai nodrošinātu IKT nozares attīstību un
apmierinātu citu nozaru pieprasījumu pēc
IKT speciālistiem, nepieciešami 3 000 IKT
studiju programmu absolventi gadā.

Valstij, pašvaldībām un IKT pakalpojumu
sniedzējiem jāturpina ieguldījumi IKT
infrastruktūrā, lai Latvijas piedāvājums
arī turpmāk būtu viens no labākajiem
pasaulē.

1 000 no vietējiem kandidātiem:
IKT studiju popularizēšana, pozitīvā
diskriminācija sieviešu īpatsvara
palielināšanai, mentorings un
individuālās apmācības nesekmīgajiem
studentiem.
2 000 no ārvalstu studentiem: darba
tirgum piemērota, finansiāli izdevīga
un pretimnākoša studiju programma.

IKT jaunuzņēmumi
vietējai tautsaimniecībai
Jo vairāk IKT jaunuzņēmumi sadarbosies
ar citām vietējās tautsaimniecības
nozarēm, tai skaitā publisko sektoru,
jo lielāka varbūtība, ka tie radīs vietējo
uzņēmumu konkurētspēju palielinošus
produktus.
Sadarbību veicinošas ekosistēmas
pilnveidošana.

