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Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas 
15. konference

2022. gada janvāris vai februāris
Tiešsaistē vai klātienē atkarībā no epidemiloģiskās situācijas 

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

Konferences apraksts

2022.  gada  janvāra  beigās  vai  februāra  sākumā  (datums  tiks  precizēts)  notiks  piecpadsmitā
ikgadējā  Latvijas  atvērto  tehnoloģiju  asociācijas  konference. Konference plānota  starptautiska.
Konferences galvenā tēma kā jau ikgadu būs saistīta ar atvērtajām tehnoloģijām  - atvērtiem
standartiem,  atvērto  pirmkodu,  atvērtiem  datiem.  Konferencē  eksperti  dalīsies  pieredzē  par
inovācijām, izaicinājumiem un sadarbības iespējām jaunu tehnoloģiju radīšanā un pakalpojumu
ieviešanā un izmantošanā.

Konferences gaitā ir plānotas:
 Latvijas un ārvalstu lektoru prezentācijas;
 LATA gada balvas pasniegšana;
 Konferences atbalstītāju darbsemināri par atbalstītāju produktiem un sniegtajiem 

pakalpojumiem;
 dalībnieku diskusijas un tīklošanās.

LATA balva

Konferences laikā tiks  pasniegta LATA gada balva.  Balvas mērķis ir  izcelt  un godināt  Latvijas
privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā.

Konferences auditorija

Konferencē tiek plānoti 300 dalībnieki no Latvijas:
 IKT profesionāļi un speciālisti;
 Valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji - lēmumu pieņēmēji IKT jautājumos;
 Dažādu jomu uzņēmumu un nozaru asociāciju pārstāvji;
 Atvērto tehnoloģiju entuziasti.

Dalība konferencē brīva.

Informācija par iepriekšējo gadu konferencēm

Mājas lapā: 
https://www.lata.org.lv/konference-2020
https://www.lata.org.lv/konference-2021
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Konferences sadarbības nosacījumi
Atbalsta līmenis Zelta

partneris
Sudraba
partneris

Bronza
partneris

Sadarbības partneru skaits 3 3 5
1. Atbalstītāja uzņēmuma pozicionēšana par industrijas ekspertu * * *
2. Iespēja piedalīties konferences norises plānošanā un noteikt 

mārketinga stratēģiju
*

3. Iespēja piedalīties konferences satura veidošanā * *
4. Iespēja piedalīties konferences mārketinga stratēģijas plānošanā * *
5. Iespēja uzstāties konferences galvenajā sesijā tūlīt pēc atklāšanas 

runām ar 20 min. garu prezentāciju atbilstošu konferences tematikai.
*

6. Iespēja uzstāties konferences sesijā  ar 20 min. garu prezentāciju 
atbilstošu konferences tematikai

7. Iespēja novadīt darbsemināru kā konferences satelītpasākumu par 
sava uzņēmuma pakalpojumu vai produktu

*

8. Konferences pārtraukuma laikā iespēja rādīt uzņēmuma reklāmas 
video (līdz 3 min.) 

* *

9. Atbalstītāja logotips konferences informatīvajos materiālos, norādot, 
ka galvenais atbalstītājs

*

10. Atbalstītāja logotips konferences materiālos  un LATA mājas lapas 
sadaļā par konferenci ar aktīvu saiti uz atbalstītāja mājas lapu

* * *

11. Iespēja uzņēmuma pārstāvim pasniegt LATA gada balvu * *
12. Informācija par atbalstītāju preses materiālos, kas saistīti ar LATA 

balvas pasniegšanas publicitāti
*

13. Informācija par atbalstītāju preses materiālos, kas saistīti ar LATA 
konferences publicitāti

* * *

14. Kopsavilkums par dalībnieku atsauksmēm par konferenci. * * *
15. Informācija par atbalstītāju LATA e-ziņās. * * *

Finansiālais ieguldījums Euro bez PVN 3500 2500 500

LATA biedriem, piesakoties sadarbībai līdz 2021. gada 31. oktobrim,  piedāvājam atlaidi 20%, tas 
ir, Zelta partneris: 2800 Euro, Sudraba partneris: 2000 Euro, Bronzas partneris: 400 Euro

LATA ir gatava izskatīt arī citus piedāvājums!

Kontaktpersona:
Ieva Vītoliņa
Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas vēstniece
tālr.: 29215073, e-pasts: lata@lata.org.lv
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