Latvijas IKT balva „Platīna pele 2009”
Nolikums
1. Latvijas IKT balvas mērķis
•
•
•
•

Celt IKT un e-pakalpojumu nozares prestižu
Veicināt pozitīvo publicitāti
Informēt sabiedrību par IKT iespējām
Izcelt nozīmīgākos projektus, kas sniedz labumu plašai sabiedrībai

2. Latvijas IKT balvas norise
Latvijas IKT balvu izsludina Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
(LIKTA).
Lai pieteiktos jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2009. gada 30. oktobrim uz e-pastu
office@likta.lv
3. Latvijas IKT balvas noteikumi
1) Latvijas IKT balvai var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projekta īpašnieki valsts iestādes, komersanti, akadēmiskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas un
privātpersonas.
2) Pieteikuma formā tiek norādīts arī izstrādātājs(i)/piegādātājs(i)
3) Apbalvojumu saņem gan projekta ”īpašnieks”, gan izstrādātājs(i)/piegādātājs(i).
4) Projektu var pieteikt balvai, kad tas ir izstrādāts un ieviests, iesniegšanas brīdī ir aktīvs un
pakalpojumi ir sniegti vismaz sešus mēnešus.
4. Projektu kategorijas
2009. gadā Latvijas IKT balva tiks piešķirta sekojošās kategorijās:
• Labākais optimizātors (e-pārvalde un e-pakalpojumi)
• Pakalpojumi sabiedrībai (Izglītības, kultūras, veselības aprūpes, sporta projekti
un jaunie mediji (sociālie tīkli))
• Biznesa attīstība un e-komercija
5. Vērtēšana
Projektus vērtēs neatkarīga žūrija pēc 5 punktu sistēmas. Finālistus nosaka pēc lielākā iegūto
punktu skaita. Finālam tiek izvirzīti projekti, kas katrā no kritērijiem iegūst vismaz 3 punktus.
Finālistiem žūrija patur tiesības veikt lietojamības pārbaudi.
Projekti tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:
•

Sociālā ietekme (uz cik plašu sabiedrību vērsti), esošais/potenciālais lietotāju skaits

•
•
•
•
•

Ekonomiskais ieguvums pakalpojuma lietotājam
Iekļaušanas aspekti (reģioni, iedzīvotāju grupas)
Informācijas sabiedrības veicināšana (ilgtspēja un attīstība)
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana, inovitāte
Drošība:
1) fizisko personu datu aizsardzības politika
2) pakalpojuma pieejamības nodrošināšana atbilstoši projekta mērķim
3) informācijas sniegšana lietotājiem par pakalpojuma drošību
Papildu kritērijs kategorijas Biznesa attīstība un e-Komercija projektiem
• Eksporta veicināšana
Iesniedzējiem pieteikuma formā īsi jāapraksta iesniedzamā projekta katra kritērija izpilde.
6. Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiks LIKTA gadskārtējā konferencē 27. novembrī
7. Laika grafiks
• Projektu pieteikuma formas tiek iesūtītas uz e-pastu: office@likta.lv līdz
30. oktobrim.
• Pēc uzvarētāju noteikšanas informācija par iesniegtajiem projektiem tiek publicēta LIKTA
mājas lapā.
• Balvu ieguvēji tiek publiski paziņoti un apbalvoti LIKTA konferencē 27. novembrī.
• Pēc 27. novembra LIKTA mājas lapā tiek publicēti Latvijas IKT balvas rezultāti.
Kontaktinformācija: Alvis Rudens, LIKTA projektu koordinators
Tālr. 67311821, 67314059
e-pasts: alvis.r@dtmedia.lv

