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Konferences partnerības nolikums  

 

LIKTA gadskārtējā konference ir nozīmīgākais nacionālais IKT nozares pasākums 
Latvijā. 2021.gada konferences galvenais fokuss – kā gudri pārvaldīt IKT investīcijas 
prasmēs, pārvaldē, infrastruktūrā un biznesā. Kopumā ES digitālās jomas investīcijas 
2021 – 2027 periodā pārsniedz 600 milj. EUR. Konferencē tiks diskutēts par to, kā 
sasniegt augstāko iespējamo rezultātu, jēgpilni izmantojot šo digitalizācijai pieejamo 
finansējumu. 

Konferences auditorija − LIKTA biedri, valsts pārvaldes lēmumu pieņēmēji un atbildīgie 
par IKT, citu biznesa nozaru IT vadītāji un uzņēmēji, pašvaldību un NVO līderi, kā arī 
mediju pārstāvji.  

LIKTA konferences organizēšanā tiek aicināti iesaistīties partneri, lai sniegtu saturisko 
un finansiālo ieguldījumu pasākuma veidošanā. Iespējami divi partnerības līmeņi − 
galvenais partneris un partneris. 

 

Galvenais partneris 

1. Galvenā partnera pieminēšana ar Konferenci saistītajos, LIKTA veidotajos 
materiālos, publikācijās, mājas lapā, sociālajos tīklos,  preses informācijā ar statusu 
„Galvenais partneris”: 

1.1. Konferences materiālos tiek iekļauts Galvenā partnera logotips (izcelts, 
attiecībā uz citu  partneru logotipiem), 

1.2. Galvenā partnera nosaukums tiek minēts Konferences preses informācijā; 
Galvenajam partnerim ir iespēja iekļaut savu komentāru preses informācijā, 
saskaņojot to ar LIKTA; 

2. Galvenajam partnerim tiek nodrošināta iespēja Konferences laikā izplatīt savus 
reklāmas materiālus Konferences dalībniekiem savā reklāmas stendā, saskaņojot 
to ar LIKTA; 

3. Galvenajam partnerim tiek nodrošināta iespēja izvietot savu reklāmas stendu 
(uzstādīšanu nodrošina Galvenais partneris) Konferences norises vietā, saskaņojot 
to ar LIKTA; 

4. Galvenais partneris tiek aicināts uzstāties konferences atklāšanā; 

5. Galvenajam partnerim tiek nodrošināta iespēja piedalīties Konferences 
programmas komitejas darbā; 

6. Galvenajam partnerim tiek nodrošināta iespēja deleģēt 1 (vienu) pārstāvi uzstāties 
konferencē; 
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7. Galvenajam partnerim tiek nodrošināta iespēja pieteikt 10 (desmit) no 
reģistrācijas maksas atbrīvotus Konferences dalībniekus, kā arī pieteikt papildu 
dalībniekus par speciālu cenu; 

8. Galvenajam partnerim ir tiesības Konferences ietvaros rīkot izstādi – 
demonstrāciju, apmaksājot ar to saistītos tehniskos izdevumus; 

9. Galvenajam partnerim ir tiesības piešķirt savu speciālbalvu konkursa „Platīna pele” 
dalībniekiem, apmaksājot ar to saistītos tehniskos izdevumus. 

 
Summa EUR 9500.00 (neieskaitot PVN) 
 

Partneris 

1. Partnera pieminēšana ar Konferenci saistītajos, LIKTA veidotajos materiālos, 
publikācijās, mājas lapā, sociālajos tīklos,  preses informācijā ar statusu 
„Partneris”: 

1.1. Konferences materiālos tiek iekļauts Partnera Logotips, 

1.2. Partnera nosaukums tiek minēts Konferences preses informācijā; 

2. Partnerim tiek nodrošināta iespēja Konferences laikā izplatīt savus reklāmas 
materiālus Konferences dalībniekiem savā reklāmas stendā, saskaņojot to ar 
LIKTA;  

3. Partnerim tiek nodrošināta iespēja izvietot savu reklāmas stendu (uzstādīšanu 
nodrošina Partneris) Konferences norises vietā, saskaņojot to ar LIKTA; 

4. Partnerim tiek nodrošināta iespēja deleģēt 1 (vienu) pārstāvi, uzstāties vienā no 
konferences sesijām, saskaņojot to ar LIKTA; 

5. Partnerim tiek nodrošināta iespēja pieteikt 4 (četrus) no reģistrācijas maksas 
atbrīvotus Konferences dalībniekus, kā arī pieteikt papildu dalībniekus par speciālu 
cenu; 

6. Partnerim tiek nodrošināta iespēja piedalīties attiecīgās sesijas programmas 
komitejas darbā. 

 
Summa EUR 4800.00 (neieskaitot PVN) 
 
 
Pieteikumus sadarbībai lūdzam sūtīt uz e-pastu: office@likta.lv. Pieteikumi tiks izskatīti 
saņemšanas kārtībā. 
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