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DIGITĀLĀ NEDĒĻA 
23.-27.03.2020

Tava profesija:Tehnoloģiju nozarē

Gudrā Latvija: Digitālo iespēju nedēļa

Digitālās tehnoloģijas uzņēmumiem

Mazā Kibernakts dienas vidū

Digitālās tehnoloģijas izglītībā
likta.lv/digitala-nedela/
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IKT NOZARE SKAITĻOS

Avoti: CSP, VID, 2018-19

IKT darbaspēka 
izmaksas

Nodarbināto
IKT nozarē

IKT nozares nodokļi

IKT uzņēmumu 
skaits

IKT nozares peļņa

no IKP IKT apgrozījums



IKT PIENESUMS EKSPORTAM

Avoti: CSP, Latvijas Banka, 2018-19

IKT pakalpojumu eksportsIKT produktu eksports

eksportētājs starp 
visām nozarēm

IKT eksports vs
iekšzemes apgrozījums





Kampaņa, kurā LIKTA kopā ar partneriem aicina mazos un vidējos 
uzņēmuma vadītājus izmērīt sava uzņēmuma digitālo briedumu 
ar Digitālā brieduma testu un organizē speed-dating tikšanās.

Kampaņas mērķis ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem digitālajā 
transformācijā, sniedzot viegli saprotami un ērtu palīdzību.



Tests, kurā uzņēmēji, atbildot uz jautājumiem par uzņēmuma 
iekšējiem/ārējiem procesiem, var saņemt padziļinātu vērtējumu 
ne tikai par sevi, bet arī salīdzinājumu ar konkurentiem savā 
nozarē un reģionā

Pēc testa aizpildīšanas katrs respondents saņem ieteikumus, 
kādi IT risinājumi palīdzētu uzņēmumam strādāt efektīvāk.



18%

6%

38%

38%



Tikai 13%
no testu aizpildījušajiem uzņēmumiem 
ir pārliecināti par savu pārākumu 
digitālās attīstības jomā attiecībā pret 
saviem konkurentiem

13%

87%



47%

ir detalizēts plāns, kādus 
IT risinājumus un/vai 

uzlabojumus tie ieviesīs 
tuvākā gada laikā

57%

ir vīzija, kādus IT 
uzlabojumus savos 
uzņēmumos vēlētos 
ieviest 3-5 gadu laikā. 



63% 
uzņēmumu pārzina savas nozares 
IT risinājumu jaunievedumus

No tiem 55% 
apsver tuvāko 2-3 gadu laikā ieviest 
savā uzņēmumā mobilās aplikācijas un 
datu analīzes un prognozēšanas rīkus



43%

respondentu ir pieejami tiešsaistes rīki, kas ļauj 
darbiniekiem ērti strādāt ārpus biroja

59%

uzņēmumu var saviem darbiniekiem dot uzdevumus 
un sekot paveiktajam elektroniski un attālināti



24%

uzņēmumi ir parūpējušies par datu 
drošību, ja darbinieks strādā ārpus biroja

1/3
uzņēmumu gadījumā, ja tiktu zaudēta 

pieeja uzņēmuma datiem, tos spētu ātri 
atjaunot



42% 
vadītāji norādījuši, ka potenciālie
klienti un darbinieki tādos 
interneta meklētājos kā Google 
atradīs nepieciešamo informāciju 
par viņu uzņēmumiem. 

Tikai 22% 
uzņēmumu vadītāji ir pārliecināti, ka klienti 
informāciju par viņu uzņēmumu atradīs ātrāk 
nekā par konkurentiem. 



1/4
uzņēmumu ir iespēja 
līgumus parakstīt ar 

e-parakstu 

45%

var nosūtīt un 
saņemt e-rēķinus



Tikai 18%
no uzņēmumiem darbinieks pats var piekļūt informācijai 
par savu algu un uzkrātajām atvaļinājuma dienām
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