LIKTA valdes darbības pārskats
Valdes darbības laikā no 2020.gada 10.jūnija līdz 2021.gada 30.martam biedrība LIKTA ir
strādājusi, lai realizētu savu misiju un pamatmērķus: veicināt informācijas sabiedrības
attīstību, sabiedrības un personu izglītošanu, informēšanu par IKT iespējām, kā arī uzlabot
un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas IKT jomā, veicināt Latvijas IKT nozares attīstību
Latvijā un starptautisko konkurētspēju.
Biedrības prezidente, valdes locekļi un biedri ir aktīvi darbojušies izvirzīto mērķu sasniegšanai
gan individuāli, gan biedrības darba grupu un LIKTA projektu ietvaros. Atskaites noslēguma
daļā ir uzskaitītas darbības sabiedrisko attiecību un marketinga jomā, kā arī ārējās sadarbības
aktivitātes, atskaites ietvaros sniegta informācija par galvenajiem projektiem, kuros biedrība
LIKTA ir piedalījusies pārskata periodā.

1. Biedrības organizācijas attīstība
1.1. Biedru statistika
Pārskata perioda laikā biedrībā ir uzņemtas 9 jaunas biedrorganizācijas. 7 biedrorganizācijas
un 2 asociētie biedri paziņojuši par savu vēlmi neturpināt dalību biedrībā, 3 biedrorganizācijas
izslēgtas. Biedrorganizāciju skaits kopā – 109. Asociēto biedru skaits kopā – 54.

1.2. LIKTA darba grupas
Pārskata periodā LIKTA aktīvi darbojušās šādas darba grupas:


Izglītības un profesionālās izglītības attīstības darba grupa;



eID darba grupa;



E-komercijas darba grupa;



Autortiesību darba grupa (ietverot arī datorprogrammu autortiesību jautājumus);



Elektroniskās komunikācijas darba grupa;



IT projektu pārvaldības un labās prakses darba grupa;



Darba grupa par drošības un juridiskiem jautājumiem virtuālajā vidē;



3S – viedās specializācijas stratēģijas IKT jomā darba grupa;



Darba grupa saistībā ar dalību ECSO (European Cybersecurity Organisation);



Memoranda par datos balstītas pārvaldes un ekonomikas veicināšanu (Data Driven
Nation) darba grupa;



Darba grupa par datu aizsardzības jautājumiem (EDAT);



E-rēķinu darba grupa;



e-CMR darba grupa;



Industrijas digitalizācijas darba grupa.
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1.3. LIKTA biedru sanāksmes un semināri
Pārskata periodā notikušas LIKTA darba grupu sanāksmes, sadarbībā ar biedriem un
partneriem organizēti dažādi bezmaksas tiešsaistes semināri, piemēram:
Datums

Semināra nosaukums

Īss apraksts

22.01.2021.

Biedru seminārs “Juridiskās
aktualitātes IKT nozarē”

Organizēts sadarbībā ar LIKTA biedriem Latvijas Zvērinātu notāru padomi, advokātu
biroju “Sorainen”, SIA “Lursoft IT”.

24.09.2020.

Biedru seminārs “Talantīgs HR
& mūsdienīgs mārketings”

LIKTA seminārs biedriem, kas organizēts
sadarbībā ar biedriem “Visma”, “Squalio”,
“Realweb” un projektu “DIGINNO” par
digitālā marketinga un personālvadības
tendencēm.

28.10.2020.

e-CMR: no teorijas uz praksi

Seminārs organizēts sadarbībā ar projektu
“DIGINNO” un Baltijas jūras reģiona
programmu “Interreg”.

2. Nozares attīstība
Jaunākie pieejamie nozares dati par 2019.gadu liecina, ka IKT uzņēmumu skaits salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu ir palielinājies, tuvojoties 7 tūkstošu robežai, strādājošo skaits saglabājies
stabils un 2019.gadā sastādīja 37.2 tūkstošus. IKT nozares īpatsvars IKP ir palielinājies no 4.3%
uz 4.6%, par ¼ daļu miljarda audzis kopējais IKT nozares apgrozījums, sasniedzot 4.1 miljardu
EUR. VID dati par 2020.gada 1.ceturksni liecina, ka ir audzis IKT nozares īpatsvars kopējos VID
administrētos budžeta ieņēmumos, sasniedzot 8.2%.
2019.gadā IKT pakalpojumu eksports pieaudzis par 8.6% salīdzinājumā ar 2018.gadu.
2020.gada pirmajos 3 ceturkšņos bija vērojama IKT pakalpojumu eksporta izaugsmes
bremzēšanās, savukārt 4.ceturksnī atkal IKT pakalpojumu eksporta apjoms pārsniedza
2019.gada rādītājus. Kopumā 2020.gadā IKT pakalpojumu eksporta apjoms saglabājās līdzīgā
apjomā kā 2019.gadā.
LIKTA biedri iesaistījās LIAA un LIKTA kopīgi veiktajā aptaujā šī gada sākumā par IKT uzņēmumu
darbību COVID-19 pandēmijas apstākļos un tās galvenie secinājumi:


Uzņēmuma darbības ietekmējošie faktori – šobrīd IKT nozarē ir novērojams
palielinājums pēc preču / pakalpojuma pieprasījuma tieši vietējā tirgū, daļai
uzņēmumu ir palielinājies pieprasījums arī eksporta tirgos; tomēr uzņēmumi atzīmē,
ka COVID-19 pandēmija atstājusi arī negatīvos aspektus – kavējas norēķini par
produktiem un pakalpojumiem, kā arī uzņēmumu darbību būtiski ietekmē ceļojumu
ierobežojumi darbinieku nosūtīšanai komandējumos;



Izmaiņas uzņēmumu darbības rādītājos (pēdējos 3 mēnešos) – lielākā daļa IKT nozares
pārstāvju min, ka būtiskas izmaiņas uzņēmuma darbības rādītājos nav novērotas;
darbs norit attālināti, līdz ar to, ir iespēja samazināt lielu daļu fiksēto biroja izmaksu;
tāpat liela daļa uzņēmumu apstiprina, ka šobrīd ir pietiekami finanšu līdzekļi
uzņēmējdarbības tālākai attīstībai / tirgus noturēšanai COVID-19 apstākļos;



Pielāgošanās situācijai – IKT nozarei jau pandēmijas sākumā bija veiksmīga pāreja uz
darbu no mājām, nodrošinot klientiem ērtu un ātru pakalpojumu saņemšanu arī
attālināti; taču, lai pielāgotos esošajai situācijai, uzņēmumi papildus radīja jaunus
produktus un risinājumus, kā arī liela daļa uzņēmumi min, ka strauji palielināta digitālo
pārdošanas kanālu izmantošana;



Paredzamie ar uzņēmumu darbību saistītie riski nākamā pusgada laikā – IKT nozares
pārstāvji būtiskus riskus tuvākajā nākotnē nesaredz; vienīgi tiek minēts, ka var tikt
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pārtrauktas vairākas iepriekš izveidotas sadarbības pieprasījuma / piedāvājuma
trūkuma dēļ.
Pārskata periodā turpināts aktīvs darbs, lai veicinātu nozares attīstību un komunicētu nozares
uzņēmumu izaicinājumus valsts pārvaldes institūcijām, sekots līdzi tam, lai IKT kā prioritārai
nozarei tiktu paredzētas valsts atbalsta aktivitātes. Šī mērķa sasniegšanai tika izmantoti dažādi
kanāli – tikšanās ar ministriem un ministriju pārstāvjiem, līdzdalība Latvijas Darba devēju
konfederācijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, publiska viedokļa paušana
medijos.
LIKTA ir aktīvi iesaistījusies Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam
izstrādē, deleģējot savus ekspertus VARAM darba grupās, kā arī sniedzot priekšlikumus
dokumenta izstrādes gaitā. LIKTA ir apkopojusi un iesniegusi biedru priekšlikumus par
atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) aktivitātēm digitalizācijai. LIKTA
priekšlikumi pārrunāti š.g. 2.martā LIKTA valdei tiekoties ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministru Artūru Tomu Plešu.
LIKTA turpinājusi aktīvu darbu, lai mazinātu administratīvo slogu publiskajos IT iepirkumos,
apkopojot jaunāko labo praksi nozarē un komunicējot to ar IUB un citām institūcijām. LIKTA
sagatavotie priekšlikumi iekļauti VARAM vadlīnijās “Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju jomā”, kas publicētas 2021.gada sākumā.
LIKTA ir aktīvi iesaistījusies citu nākamā perioda politikas plānošanas dokumentu izstrādē,
piemēram, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021-2027 (atbildīgā ministrija IZM),
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021-2027 (atbildīgā ministrija EM). LIKTA
priekšlikumi Digitālo prasmju jomā prezentēti Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
š.g. 2.martā.
Pārskata periodā LIKTA ir turpinājusi aktīvi sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju,
Valsts izglītības satura centru (VISC), lai veicinātu datorikas apguvi Latvijas skolās. Būtiskākais
šo aktivitāšu mērķis ir veicināt IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē, jo Latvijā
joprojām vērojams izteikts šīs jomas darbaspēka trūkums.
LIKTA biedriem tiek piedāvāts iesaistīties “Fontes” ikgadējā IKT nozares atalgojuma pētījumā,
kā arī biedri 2020.gadā tika aicināti piedalīties pētījuma rezultātu prezentācijā.
2021. gada 26. martā LIKTA sadarbībā ar IKT nozares uzņēmumiem un citiem partneriem
“Digitālās nedēļas 2021” ietvaros organizēja vairākus tiešsaistes pasākumus par tēmu “Tava
profesija tehnoloģiju nozarē” ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar IKT nozari un jaunajām
profesijām nozarē, aplūkojot dažādas tēmas, piemēram:










Kā pārvērst hobijus biznesā?
Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā;
Inovāciju granti studentiem;
Intervija ar čatbotu treneri;
Sava mājas lapa stundas laikā;
Grafiskā dizaina pamati;
Digitālā mārketinga instrumenti;
Personīgā brenda veidošana;
Viss ir iespējams jeb kā 17 gadu vecumā sāku strādāt par programmētāju IT
uzņēmumā.
Pasākumā “IT kompetences centrs – tilts starp nozari un pētniekiem” tika pastāstīts par to,
kādas ir jaunākās pētniecības idejas, ko attīsta Latvijas IT nozares uzņēmumi, kādas ir karjeras
iespējas pētniekam akadēmiskajā un biznesa vidē, kādi ir lielākie izaicinājumi un ieguvumi.
Savukārt, lai veicinātu lielāku meiteņu interesi par iespējām tehnoloģiju jomā, Riga TechGirls
organizēja tiešsaistes darbnīcu “Radošā programmēšana”.
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2021.gada 24.martā tika organizēta starptautiska tiešsaistes konference “Baltic's opportunity
to become Data Economy leaders in EU”. Pasākumu organizēja Baltijas valstu vadošās IKT
nozares asociācijas – LIKTA no Latvijas, Infobalt asociācija no Lietuvas, ITL asociācija no
Igaunijas sadarbībā ar Microsoft un citiem partneriem. Pasākumā tika diskutēts par datu
ekonomikas aktualitātēm un datu suverenitāti, datu pārvaldības tendencēm un aktuālajiem
jautājumiem attiecībā uz ES datu plūsmas ietvaru (piemēram, GAIA-X, Eiropas datu telpas).
Nozares turpmākai attīstībai ir svarīgi, lai nozarē strādājošajiem speciālistiem tiek nodrošināts
ES fondu atbalsts kvalifikācijas paaugstināšanai. Ar LIKTA atbalstu ir nodrošināts, ka jaunajā
plānošanas periodā ES fondu specifiskā atbalsta mērķa darbības programmas “Veicināt
inovāciju ieviešanu komersantos” ietvaros tiek nodrošināta IKT nozarē strādājošo uzņēmumu
darbinieku apmācība ar ES fondu atbalstu un to koordinē LIKTA. Pārskata periodā ir sekmīgi
uzsākts 2.kārtas projekts.
Pārskata periodā LIKTA ir turpinājusi aktīvi strādāt pie tā, lai tiktu nodrošināts nozares
attīstības adekvāts atspoguļojums statistikā. LIKTA sadarbojusies ar Centrālo Statistikas
pārvaldi (CSP), nozaru ministrijām, Latvijas Banku un Valsts ieņēmumu dienestu, lai apkopotu
vispusīgu statistiku par nozari. Jaunākie nozares dati regulāri publicēti LIKTA mājas lapā.
Lai veicinātu Latvijas IKT nozares atpazīstamību un nozares uzņēmumu starptautisko
sadarbību, pārskata periodā ir notikušas dažādas prezentācijas un sarunas par Latvijas IKT
nozari un tās sasniegumiem ar ārvalstu uzņēmējiem un politiķiem, IKT sektora pārstāvjiem un
citu valstu nozares asociācijām.
LIKTA pārskata periodā sekmējusi dažādu e-pakalpojumu attīstīšanu pārrobežu kontekstā,
piemēram, elektroniskas preču piegādes pavadzīmes (eCMR), e-čeki (e-Receipt) – projekta
DIGINNO ietvaros.
LIKTA sadarbībā ar EM un LIAA veica vairākas biedru aptaujas par darbību ārkārtējās
situācijas laikā. Aptauju mērķis – iegūt salīdzināmus datus par Latvijas uzņēmumu darbības
rādītāju izmaiņām, kā arī par Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi un atbalstu biznesam, tādā
veidā ietekmējot Latvijas pēckrīzes ekonomikas atlabšanas plānu. LIKTA biedru priekšlikumi
tika iesniegti EM un LIAA.
LIKTA š.g. martā LIKTA parakstīja sadarbības memorandu ar Riga TechGirls par kopējām
aktivitātēm, kas veicina sieviešu iesaisti IKT. Otrajā marta nedēļā notika dažādas diskusijas
par to, kā veicināt sieviešu iesaisti IKT un tika organizēts Riga TechGirls hakatons, kurā
iesaistījās LIKTA biedri, deleģējot savus mentorus.

2.1. Līdzdalība Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras darbā
Pārskata periodā LIKTA aktīvi turpinājusi dalību Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) un
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK). Jautājumi, kas nav IKT nozarei specifiski,
bet attiecas uz plašāku darba devēju loku, risināti, izmantojot LDDK un LTRK direkciju resursus
un lobija iespējas. Ir notikušas regulāras tikšanās ar LDDK un LTRK pārstāvjiem, dalība darba
grupās un ekspertu apspriedēs. Starp jautājumiem, kas koordinēti sadarbībā ar LDDK un LTRK,
var minēt, piemēram:



Pārskata periodā sniegti komentāri par LTRK pētījumiem par pašvaldību darbinieku
kvalifikācijas celšanu publiskajos iepirkumos;
Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Datortehnoloģiju asociāciju,
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Interneta
asociāciju, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību PRO, Latvijas Telekomunikāciju
asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru iesniegti iebildumi Ministru
kabinetam par jauniem “nesēju nodevas” objektiem iebilstot par Grozījumu tālāku
virzību un apstiprināšanu;
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LIKTA kopīgi ar 7 nozaru asociācijām nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam par to, lai
RRF atbalstāmajās jomās – inovācijas, digitalizācija un energoefektivitāte – aktivitātes
uzņēmējiem tiktu uzsāktas vēl pirms RRF apstiprināšanas Eiropas Komisijā;
izglītības un nodarbinātības jomā turpināta aktīva sadarbība ar LDDK eIKT nozares
ekspertu padomi, lai risinātu nozares izglītības jautājumus;
LIKTA aktīvi piedalījusies LTRK Publisko iepirkumu likuma komitejas darbā, virkne
pozīcijas izstrādātas un paustas kopīgi;
LIKTA biedriem regulāri nosūtīta informācija par aktivitātēm LDDK lietišķajās
sadarbības padomēs ar mērķi veicināt Latvijas uzņēmēju ārējo ekonomisko interešu
aizstāvību; tāpat LIKTA biedri informēti par LTRK organizētajām tirdzniecības misijām
un ārlietu aktivitātēm.

2.2. Viedokļa paušana valsts institūcijām
Aizstāvot biedrības biedru intereses, LIKTA ir paudusi viedokli un nominējusi savus pārstāvjus
nozarei aktuālu jautājumu risināšanai. Pārskata periodā LIKTA turpinājusi aktīvi iesaistīties
dažādu nozarei aktuālu likumdošanas aktu izstrādē un apspriešanā un sniegusi viedokli,
piemēram, par:


grozījumiem MK noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to
piemērošanas kārtība”,



likumprojektu “Grozījumi dzelzceļa likumā”;



EM sagatavoto ziņojumu “Par sadarbības ekonomiku Latvijā”;



prioritāri atveramajām datu kopām;



MK Noteikumu projektu “Grozījumi MK noteikumos Nr.442 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība
minimālajām drošības prasībām””;



“Par likumprojektu “Elektronisko sakaru likums””;



“Par noteikumu projektu “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo
valsts nodevu””;



numura saglabāšanas pakalpojumu;



elektronisko balsošanu referendumos un vēlēšanās;



pamatnostādnēm “Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.2027.gadam”;



Publiskā iepirkuma likuma grozījumiem;



likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”;



Satiksmes ministrijai par pētījumu valsts atbalsta politikas plānošanai platjoslai;



MK noteikumu Nr.321 (nesēja atlīdzība) grozījumiem.

LIKTA valde pārskata periodā ir iniciējusi regulāras tikšanās ar valsts pārvaldes institūcijām,
tādējādi paužot LIKTA biedru viedokli, kā arī iegūstot plašu informāciju par politikas un
likumdošanas attīstības aktualitātēm biedrus interesējošos jautājumos. LIKTA ir regulāri
informējusi biedrus par uzņēmējiem aktuālām tēmām un aktivitātēm no Ekonomikas
ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM), Satiksmes ministrijas, Aizsardzības ministrijas un citām valsts
pārvaldes institūcijām.
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Pārskata periodā LIKTA valdes locekļi un biedri piedalījušies VARAM organizētajās apspriedēs
par VARAM kompetences jautājumiem, tostarp par Digitālās transformācijas
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, par atvērto datu un mākslīgā intelekta jautājumiem,
par Datu pārvaldības aktu un radiofrekvenču spektra koordinācijas jautājumiem.

2.3. Dalība ministriju padomēs un darba grupās
ES fondu uzraudzības padome
LIKTA pārstāvis darbojas Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu uzraudzības
padomes un apakškomiteju sastāvā, tiek nodrošināta valdes un biedru iesaiste nozari skarošu
jautājumu izskatīšanā un uzraudzības komitejas lēmumu pieņemšanā saistībā ar ES fondu
2014.-2020. gada plānošanas periodu, kā arī 2021.-2027.gada plānošanas periodu.
Kultūras ministrijas darba grupas
LIKTA pārstāvji piedalās Kultūras ministrijas darba grupās un pārskata periodā turpināts darbs
pie mediju tiesiskā regulējuma pilnveides, kā arī turpinātas diskusijas par nesēju saraksta
papildināšanu kontekstā ar viedtālruņu lietotāju kopēšanas paradumu pētījumu, grozījumiem
autortiesību likumā.
Iepirkumu sūdzību izskatīšana
LIKTA atzīti eksperti ir nominēti pastāvīgai dalībai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB)
iepirkumu sūdzību izskatīšanas komisijās neatkarīgu ekspertu lomā. LIKTA biedri savas
kompetences robežās sniedz eksperta viedokli, atsaucoties uz valsts pārvaldes iestāžu
pieprasījumiem. Ar iepirkumiem saistīti jautājumi tiek izskatīti IT projektu pārvaldības un labās
prakses darba grupā.
Satiksmes ministrijas ekspertu darba grupas
Satiksmes ministrijas ekspertu darba grupās pārskata periodā aktīvi apspriesta jaunā
Elektronisko sakaru likumprojekta redakcija. Optiskā tīkla uzraudzības komitejā diskutēts par
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” ietvaros izbūvējamo
piekļuves punktu saraksta precizēšanu un papildināšanu, kā arī risinājumiem pēdējās jūdzes
pieslēgumu nodrošināšanā. Publiskai apspriešanai nodots Elektronisko sakaru nozares
attīstības plāns 2021. - 2027.gadam, par kuru vēl tiek veidota LIKTA pozīcija.
LIKTA pārstāvju dalība citās ministriju darba grupās
LIKTA ir nominējusi savus pārstāvjus ministriju darba grupās, kuru darbības sfēra skar ar IKT
nozari un informācijas sabiedrību saistītus jautājumus. Pārskata periodā LIKTA pārstāvji ir
darbojušies šādu ministriju un citu valsts institūciju darba grupās un ekspertu padomēs: Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Satiksmes ministrijā, Finanšu ministrijā,
Ekonomikas ministrijā, Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Iepirkumu
uzraudzības birojā, Valsts kontroles Sabiedriskās padomes darbā un citās. Tāpat LIKTA eksperti
aktīvi piedalījušies un pauduši viedokļus dažādās Saeimas komisijās.

2.4. Profesiju standarti, IKT pētniecība
LIKTA ietvaros notiek regulārs darbs, izskatot izmaiņas studiju programmās, veicot aktivitātes
IKT nozarē studējošo skaita palielināšanai augstskolās, sekmējot nozares uzņēmumu un
augstskolu sadarbība, kā arī IKT pētniecības attīstību.
Pārskata periodā pausts atbalsts LIKTA biedru pētniecības projektu pieteikumiem un studiju
programmu konsolidācijas plāniem. LIKTA izglītības un 3S darba grupās izskatīti un sniegti
atzinumi par LIKTA biedrorganizāciju izglītības un pētniecības attīstības aktivitātēm:



Sniegts atbalsts Tilde koordinēta projekta pieteikumam 2020 CEF Telecom
programmā;
Sniegts atbalsts PIKC Rīgas Tehniska koledža darbībai;
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Sniegts atzinums Rīgas Tehniskajai universitātei par studiju programmu
“Datorzinātne un informācijas tehnoloģija”;
 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1.
pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros sniegts atbalsts:
o DATI Group pētījuma projekta “Atvērtās rangošanas politikas algoritma
izstrāde ar kognitīvas gradācijas modeļa mašīnmācības metodi sociāli
pārraudzītas informācijas rasmošanai un meklēšanai” pieteikumam;
o Rīgas Tehniskās universitātes pētījuma projekta pieteikumam;
o ZZ Dats pētījuma projekta “IWiRoM” pieteikumam;
o DEAC pētījumu projektu “PreCoTiPS: Jauna proaktīva kontekstzinīga
intelektiska stundu plānošanas risinājuma izstrāde mācību procesa kvalitātes
un efektivitātes paaugstināšanai”, “Lielo datu vadīta informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības risinājuma izstrāde
(BICTSeMS)” un “Lielo datu vadīta Termodinamisko procesu monitoringa un
pārvaldības risinājuma izstrāde datu centra gaisa dzesēšanas sistēmu
Energopatēriņa samazināšanai un Optimālas darbības nodrošināšanai
[bigTEO]” pieteikumiem;
o Tet pētījuma projekta “Riteņbraukšanas trenažierim pielāgotas, kiberslimības
simptomus mazinošas virtuālās realitātes sistēmas un to atbalstošas lietotnes
izstrāde, droša un datos balstīta treniņa nodrošināšanai ” pieteikumam;
o Kleintech Software pētījuma projekta “DECIDE – Development of a dynamic
informed consent system for biobank and citizen science data management,
quality control and integration” pieteikumam;
o RTU pētījuma projekta “Jaunu sensoru izstrāde un to pielietojumu izpēte
satiksmes un gājēju plūsmas datu iegūšanai viedo pilsētu apgaismojuma un
citu pilsētvides plānošanas risinājumu uzlabošanai” sadarbībā ar Citintelly
pieteikumam un projekta “IT-based Smart Data System Prototype for SocioGeographic Behaviour Studies to Improve Residential Well-Being”
pieteikumam;
o ABC Software pētījuma projekta “Attālināti strādājošo IT sistēmu lietotāju
efektivitātes un uzvedības analīze izmantojot AI/ML” pieteikumam;
o LU MII pētījuma projektu “Visual RDF Data Shapes for Knowledge Graphs”,
“Robust Long Context Neural Natural Language Processing” un “Applications
of quantum cryptography devices and software solutions in computational
infrastructure framework in Latvia” pieteikumiem;
o Baltijas Datoru akadēmija pētījuma projekta “Uz intelektuālu aģentu
paradigmu balstītas kompetenču pārvaldības lēmumu atbalsta sistēmas
izstrāde” pieteikumam;
o ISMA pētījuma projekta “Jaunas profilaktiskas acu muskulatūras
vingrināšanas un nostiprināšanas ierīces EYE ROLL un tās pielietojamības
metodoloģijas izstrāde un izpēte” pieteikumam;
o RISEBA pētījuma projekta “Skolēnu emociju vadība izglītības iegūšanas
rezultātu paaugstināšanai un priekšlaicīgas izglītības pārtraukšanas
samazināšanai” pieteikumam;
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Sniegts atbalsts Latvijas IT klasterim projekta pieteikumam “MAESTRO 4.0”
sadarbībā ar “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju” (LPUF) un citiem
starptautiskiem partneriem.
Sniegts atbalsts Latvijas IT Klasterim Eiropas Digitālās inovācijas centra projekta
pieteikumam.

LIKTA deleģēti pārstāvji darbojas eIKT nozares ekspertu padomē, kurā tiek risināti nozares
izglītības jautājumi, LIKTA pārstāvji darbojas Rīgas Tehniskās koledžas Padomnieku konventā
un PIKC Rīgas Valsts Tehnikuma konventā. LIKTA pārstāvis deleģēts Biznesa augstskolas
“Turība” “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas,
datorvadība un datorzinātne” studiju virziena padomē.
LIKTA izglītības darba grupā veiks darbs pie profesijas (PS) standartu aktualizēšanas. Pabeigts
darbs pie PS “Datorsistēmu un datortīklu administrators” un “Informācijas sistēmu drošības
speciālists”, aktualizēta nozares kvalifikācijas struktūra. Tiek turpināts darbs pie citiem PS.

3. Informācijas sabiedrība un e-pārvalde
E-prasmju aktivitātes
Viens no LIKTA mērķiem ir Informācijas sabiedrības un IKT prasmju veicināšana un attīstība.
Pārskata periodā LIKTA aktivitātes ir veicinājušas gan digitālo prasmju attīstību ikvienam,
gan IKT kvalifikācijas celšanu nozares profesionāļiem, skolotājiem un skolēniem, kā arī
mazajiem un mikro uzņēmējiem un pašnodarbinātajām personām.

3.1. Digitālā nedēļa 2021
2021. gadā LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī
galvenajiem partneriem Latvijas IT klasteri, Microsoft Latvia, Tet, Kultūras informācijas
sistēmu centru un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, kā arī citiem partneriem jau 12.
gadu organizēja Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā, kas norisinājās no 22. līdz 26. martam.
Digitālā nedēļa 2021 norisinājās attālināti, nodrošinot ikdienas centrālo pārraidi TV24, kā arī
tiešraides sociālajā tīklā “Facebook”, www.eprasmes.lv un citās platformās.
2021. gada Digitālās nedēļas ietvaros tika organizētas sekojošas tematiskās dienas:
 Pirmdiena, 22. marts: Atklāšanas pasākums “Kā mainīt sabiedrības paradumus un
prasmes, izmantojot esošās iespējas?”;
 Otrdiena, 23. marts: “Digitālās iespējas ikdienai”;
 Trešdiena, 24. marts: Digitālās prasmes uzņēmējiem “Prasmju celšana kā pirmais solis
virzienā uz uzņēmuma digitālo transformāciju”;
 Ceturtdiena, 25. marts: “Digitālās identitātes un drošības diena. Kibernakts 2021”;
 Piektdiena, 26. marts: “Tava profesija tehnoloģiju nozarē”.
Digitālā nedēļa tiek organizēta sadarbībā ar reģionālajiem partneriem: pašvaldībām,
bibliotēkām, pieaugušo izglītības centriem visā Latvijā (skat. iesaistītos reģionus un novadus
šeit).

3.2. E-prasmju aktivitātes: apmācību programmas un projekti
2020. gadā LIKTA pabeidza īstenot ERASMUS projektu DCDS “Digitālo Kompetenču Attīstības
Sistēma”. Projekta rezultātā ir izveidota integrēta modulāra sistēma – “Digitālo Kompetenču
Attīstības Sistēma – DCDS”, ko paredzēts izmantot, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un
transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām digitālajām prasmēm piecās Eiropas
valstīs, tai skaitā Latvijā. 2020. gada laikā ar DCDS projekta metodoloģiju padziļināti ir
iepazīstināta NVA un IZM. Projekts pieminēts kā labākās prakses piemērs Latvijas DESI 2020
pārskatā.
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LIKTA sadarbības ar CISCO Network akadēmiju ietvaros pārskata periodā piedāvāja iespēju
informātikas un citiem skolotājiem, kuri vēlas paplašināt savas un skolēnu zināšanas par tādām
tēmām kā kiberdrošība, lietu internets, komunikāciju un tīklu pamati, iegūt apmācību
atbilstoši starptautiski atzītiem apmācību standartiem un saņemt CISCO sertifikātu. Kopumā
sagatavoti 20 CISCO sertificēti skolotāji un apmācīti vairāk kā 400 vecāko klašu skolēnu. CISCO
akadēmijas ietvaros piedāvāti kiberdrošības, interneta un tīklu pamatu un IoT kursi skolēniem
vecumā no 12-19 gadiem.
2020. gadā LIKTA turpināja īstenot 2018.gadā uzsākto projektu “WOMEN4IT”, ko finansē
Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programma. Projekta
mērķis ir palielināt jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām kādas
tās dod karjeras izaugsmē. Projekta ietvaros plānots novērtēt 700 jauno sieviešu digitālās
kompetences 7 valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista
ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei
darba tirgū. 2020. gada laikā projekta ietvaros organizētas vairākas fokusa grupas ar
partneriem, kas atbalsta sieviešu iesaisti IKT profesijās, tai skaitā nozares uzņēmumiem, NVA,
pašvaldībām un jauniešu organizācijām. Projekta ietvaros izstrādāti 8 digitālo darbu profili un
mācību ceļveži. 2020. gada vasarā LIKTA parakstīja memorandu ar Nodarbinātības Valsts
Aģentūru par sadarbību WOMEN4IT projekta īstenošanā, kā arī plašākā atbalstā sieviešu
iesaistei digitālās profesijās un IKT nozarē. 2020. gada rudenī tika uzsāktas apmācības projekta
ietvaros, kas noslēgsies 2021. gada martā – aprīlī.
2020. gadā LIKTA turpināja īstenot ERASMUS + projektu ”Crowddreaming”. Projekta mērķis
ir atbalstīt vispārizglītojošo skolu skolotājus un skolēnus kompetencēs balstītās apmācībās,
popularizēt labo praksi kultūras mantojuma iepazīšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību,
veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū. Projektā piedalās
5 partneri no 5 Eiropas valstīm. Pilotprojektu īsteno 4 valstīs (Latvijā, Horvātijā, Grieķijā un
Itālijā), un tajā tiks iesaistīti pamatskolas un vidusskolas skolotāji (20 katrā valstī) un skolēni
(400 katrā valstī).
Pārskata periodā projekta ietvaros pedagogi un skolēni Latvijā ir piedalījušies sekojošās
aktivitātēs:





No 2020. gada aprīļa līdz oktobrim pedagogi kopā ar skolēniem iesaistījās attālinātās
nodarbībās, lai kopīgi veidotu digitālos projektus par vietējā kultūras mantojuma
izmantošanu un popularizēšanu;
Līdz 2020. gada decembrim skolēnu komandas sagatavoja projekta konkursa darbus
paplašinātās realitātes vidē;
Projekts noslēgsies ar labāko konkursa darbu apbalvošanu un noslēguma semināru
2021. gada Digitālās nedēļas ietvaros.

LIKTA ir Eiropas Datorprasmes Sertifikāta (ECDL) oficiāla pārstāve Latvijā. Pārskata periodā
realizētas ECDL un ECDL Advanced sertifikācijas kartes. ECDL testēšanas centru tīklā visā
Latvijā šobrīd darbojas 18 centri.

3.3. ES fondu projekts “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības
inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (2.kārta)
2020.gada 27.aprīlī LIKTA noslēdza līgumu ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru
(Nr.1.2.2.1/19/A/005) par jauna Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas
IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu
sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri. Projekts tika iesniegts 1.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts
nodarbināto apmācībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. Projektu
paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim. Kopējais projekta plānotais ERAF finansējums
sastāda 3 095 844.00 EUR. Laika periodā līdz 31.12.2020. projekta ietvaros apmācīti 39
darbinieki no 13 uzņēmumiem.
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MK noteikumu Nr.617 grozījumi paredz projektā iekļaut vairākas jaunas apmācību jomas kā
arī pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.
Vairāk informācijas par projektu skat. šeit.

3.4. ES fondu projekts „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un
digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
Projekts „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai
Latvijā” (1.2.2.3/16/I/002) saskaņā ar 2016. gada 5.decembrī noslēgto līgumu ar CFLA par
projekta īstenošanu tiek realizēts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu
komersantos" 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī
apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro
uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādējādi sekmējot
tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.
Apmācībās var piedalīties mikro un mazie komersanti, kā arī pašnodarbinātās personas.
Projektā piedāvātie mācību kursi palīdz uzlabot MMU darbinieku un pašnodarbināto personu
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas prasmes. Kursu programmas ir veidotas tā, lai to
apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju, kā
arī uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.
Projekta laikā tiek īstenotas apmācības trīs tematiskajos blokos:
 “Digitālās tehnoloģijas”,
 “Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija”,
 “Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai”.
Projektā paredzētās apmācības notiek visos Latvijas reģionos. 70% no kursa izmaksām tiek
segtas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma. Kopā projekta laikā līdz
2022.gadam plānots apmācīt vairāk kā 6500 mazo un mikro uzņēmumu vadītājus un
pašnodarbinātos.
No projekta sākuma apmācīti 3931 darbinieki no 1066 dažādu nozaru uzņēmumiem un
pašnodarbinātās personas. Kopumā dalībai projektā kvalificēti vairāk kā 1200 komersanti un
pašnodarbinātie.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF projekta atbalsts:

2 000 985.50 EUR.
3.5. Latvijas skolēnu programmēšanas komandas atbalsts
2020.gadā LIKTA kopā ar nozares uzņēmumu Accenture turpināja atbalstīt informātikas
olimpiāžu sagatavošanu un norisi. Olimpiādes satura izstrādē piedalījās LU Datorikas
fakultātes studenti, LU Matemātikas un informātikas institūts, uzņēmumu Progmeistars, Tom
Sawyer Software Latvia un whiteCryption speciālisti.
2020.gadā no 20. līdz 22.jūlijam Baltijas Informātikas olimpiāde notika Latvijā (vairāk
informācija pieejama šeit). Sacensību dalībnieki no citām valstīm piedalījās tiešsaistē.

3.6. E-prasmju partnerības koordinācija
Pārskata periodā turpināts darbs pie E-prasmju partnerības koordinācijas, kas tika uzsākta
2013.gada E-prasmju nedēļas laikā. Partnerības memorandu parakstījuši Ekonomikas
ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija, LIKTA, LIA, LATA un LTRK, tai pievienojušies Kultūras
Informācijas Sistēmu centrs, Tet, Microsoft un RIX Technologies. 2017.gada marta beigās tika
atjaunots sadarbības memorands, paplašinot partnerību un pievienojoties CERT.LV, LU MII,
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LVRTC, Latvijas Digitālās Drošības aliansei un UNESCO Latvijas Nacionālai Komisijai.
Memoranda saturs tika aktualizēts 2017.-2020.gadam.
2020. gadā E-prasmju nacionālās partnerības organizācijas savstarpēji sadarbojās, realizējot
īstermiņa un ilgtermiņa aktivitātes sekojošu rīcības virzienu ietvaros: izglītība atbilstoši darba
tirgus prasībām; jauniešu piesaiste IKT jomai; interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un
digitāls saturs; sabiedrības izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību, e-iekļautība. LIKTA
sadarbībā ar VARAM veic partnerības koordinācijas darbu.
2020.gadā sadarbībā ar VARAM tika organizēta nacionālās partnerības darba grupas
sanāksme: LIKTA arī pārstāv Latviju ES Digitālo prasmju un darbu vadības grupā, kas izveidota
pie Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (DG
Connect). LIKTA sagatavojusi un sniegusi informāciju par Digitālo prasmju prioritātēm un
Nacionālo partnerību, kas publicēta Eiropas Komisijas mājas lapā.
LIKTA arī aktīvi darbojas ar digitālajām prasmēm saistītajās darba grupās Eiropas asociācijās,
tai skaitā CEPIS un ALL Digital.
Kopš 2021. gada sākuma LIKTA partnerībā ar Digital Europe, European Schoolnet, Digital SMR
aliannce un Public Libraries 2030 ir iesaistījusies EK iniciatīvā – vienotas Digitālo prasmju
platformas ( European Digital Skills and Jobs platform ) izstrādē.
2020. gada nogalē LIKTA arī iesniedza projekta pieteikumu Eiropas savienības CEF
programmas finansējumam, lai izveidotu jaunu Nacionālās E-prasmju partnerības tiešsaistes
platformu, kur tiks vienuviet apkopota informāciju par galvenajām e-prasmju aktivitātēm
Latvijā.

4. Sabiedriskās attiecības un pasākumi
4.1. LIKTA gadskārtējā konference
2020. gada 2. decembrī notika LIKTA gadskārtējā konference “Digi->Fit”, kas šogad tika
organizēta tiešsaistē sadarbībā ar galvenajiem partneriem Latvijas Mobilais Telefons un Tet,
partneriem VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un Microsoft Latvia, informatīvo
partneri DELFI. Tās galvenā tēma bija veltīta digitālajai transformācijai – sākot no valsts un
privātā sektora organizācijām, beidzot ar izglītības un sporta jomu digitalizēšanos, kā arī katra
indivīda nepieciešamajām digitālajām prasmēm.
Pasākuma laikā notika Latvijas tehnoloģijas gada balvas “Platīna pele 2020” pasniegšana.
LIKTA konference šogad pie ekrāniem pulcēja vairākus tūkstošus skatītājus:




DELFI LIVE bloks – 42 502 impresijas;
LIKTA Facebook – 1419 skatījumi;
LMT Straume – 513 skatījumi.

4.2. Latvijas IKT gada balva „Platīna pele”
Balva “Platīna pele” ir dibināta 2007. gadā. Tās mērķis ir apzināt veiksmīgākos Latvijā radītos
digitālos risinājumus, novērtēt izcilākos projektu autorus un izstrādātājus, kā arī veicināt
izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā. Šogad
konkursa pretendentiem bija iespēja pieteikties piecās kategorijās: “Mākslīgā intelekta
risinājums – sabiedrībai un biznesam”, “Uzņēmuma digitālā transformācija”, “Valsts digitālā
transformācija”, “Labākais e-skolotājs”, “Labākā kiberdrošības iniciatīva”, kā arī saņemt
speciālbalvu par veiksmīgāko e-paraksta integrācijas risinājumu. Šogad balvai “Platīna pele”
pieteikts teju rekordliels daudzums pieteikumu – 51.

4.3. Citas sabiedrisko attiecību aktivitātes
LIKTA publicitātes rādītāji pārskata periodā: kopumā bijušas 190 publikācijas plašsaziņas
līdzekļos, tostarp 83 publikācijas tiešsaistes medijos, 77 ziņu aģentūras ziņas, 8 radio un 5 TV
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sižeti, kā arī 17 publikācijas drukātajos izdevumos. No visām publikācijām 8 publikācijas ir
bijušas krievu valodā un 2 – angļu valodā.
LIKTA konferences / Platīna Pele 2020 publicitātes rādītāji: ziņu aģentūras – 8 ziņas; ziņu
portālos – 28 publikācijas; drukātie mediji – 3 publikācijas; radio – 4 sižeti; TV – 1 sižets. Sociālo
mediju komunikācija un rezultāti LIKTA konference/Platīna Pele: Facebook – 9 ziņas, kā arī
publicēti 17 “Platīna pele 2020” finālistu video; LinkedIn – 4 ziņas; Twitter – 3 ieraksti.
Pārskata periodā tika organizēta aktīva komunikācija ar medijiem, sagatavoti un izplatīti
paziņojumi un komentāri presei, tai skaitā, par:
•
Datorprogrammu autortiesību apvienības uzdevumu pārņemšanu;
•
E-rēķinu ieviešanu;
•
Women4IT apmācībām sievietēm;
•
Mākslīgo intelektu un energoefektivitāti;
•
Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.
•
Kiberdrošību un DDos uzbrukumiem;
•
Datu nesēju nodevu un citi.
Pārskata periodā organizētas PR komunikācijas aktivitātes konferenču un citu pasākumu
ietvaros, ietverot:
 Digitālo nedēļu;
 Kampaņu “Gudrā Latvija”;
 LIKTA gadskārtējo konferenci;
 LIKTA seminārus, biedru pasākumus un citus pasākumus.
Pārskata periodā ir uzturēta un attīstīta sadarbība ar masu medijiem, paužot LIKTA viedokli
par nozari un informācijas sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

4.4. Starptautiskās sadarbības aktivitātes
Starptautiskās sadarbības jomā kā galvenos LIKTA aktivitāšu virzienus pārskata periodā var
minēt sekojošos:


Regulāra sadarbība ar starptautiskām organizācijām, tai skaitā Eiropas Komisiju,
nozaru asociācijām citās valstīs, ārvalstu vēstniecībām un attīstības aģentūrām;



Dalība starptautiskās asociācijās – ALL DIGITAL, CEPIS, ECDL Foundation, regulāra
informācijas apmaiņa ar citu valstu (īpaši Baltijas jūras reģiona un
Austrumeiropas) IKT asociācijām;



Informācijas sagatavošana un izplatīšana par LIKTA, IKT nozari un informācijas
sabiedrību Latvijas un ārvalstu vēstniecībām un LIAA pārstāvniecībām, Eiropas
Komisijai, ALL DIGITAL, CEPIS, UNESCO u.c.;



Informācija LIKTA biedriem par iespēju piedalīties starptautiskās aktivitātēs,
eksporta veicināšanas pasākumos un kontaktbiržās;



Sadarbība ar WSIS (World Summit on the Information Society) ar mērķi veicināt
informācijas, e-pakalpojumu un Internet pieejamību plašākai sabiedrībai;



Pārskata perioda laikā turpināta sadarbība ar Baltkrievijas asociāciju Infopark un
citiem partneriem Austrumu partnerības ietvaros, īstenojot HDM (Harmonisation
of Digital Markets) iniciatīvu;



2020.gadā parakstīts sadarbības līgums ar Lietuvas asociāciju Infobalt kontekstā
ar E-DIH;



2020. gadā LIKTA ir darbojusies ECSO jeb European Cybersecurity Organisation,
kas ir Eiropas līmeņa kiberdrošības organizācija ar mērķi sekmēt publisko-privāto
sadarbību šajā jomā; dalība šajā organizācijā LIKTA biedriem piedāvā iespējas
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iesaistīties Eiropas mēroga pētniecības projektos kiberdrošības jomā, kā arī ļauj
sekot līdzi norisēm Eiropā;


2020.gadā LIKTA ir darbojusies NECC (North European Cybersecurity Cluster) ar
mērķi veidot partnerības kiberdrošības jomā ziemeļvalstu reģionā, LIKTA biedriem
ir bijusi iespēja piedalīties NECC organizētos vebināros;



LIKTA pārstāvji un eksperti pārskata periodā ir piedalījušies un attālināti
uzstājušies sekojošos starptautiskos forumos un konferencēs:
o ALL Digital summit 2020. gada oktobrī, Berlīnē (Vācija);
o DIGINNO projekta noslēguma konferencē 2020. gada decembrī Tallinā
(Igaunija);
o tiešsaistes konferencē “Baltic’s opportunity to become Data Economy
leaders in EU” 2021.gada 24.martā Viļņā (Lietuva).

5. Mārketings & komunikācija
5.1. Kampaņa “Gudrā Latvija”
2020. gadā LIKTA kopā ar partneriem Elva Baltic, Microsoft Latvia, SK ID Solutions, Telema un
projektu DIGINNO uzsāka kampaņas “Gudrā Latvija” otro posmu. Kampaņas mērķis ir palīdzēt
Latvijas uzņēmumiem digitālajā transformācijā, sniedzot viegli saprotamus ieteikumus un
rekomendācijas.
“Gudrā Latvija” otrajā posmā:





uzņēmēji tiek atkārtoti aicināti aizpildīt Digitālā brieduma testu, lai iegūtu
salīdzināmos datu (pirmajā posmā Digitālā brieduma testu aizpildīja ap 800
uzņēmumi);
tiek veidots LIKTA podkāsts;
tiek organizēti vebināri un mentoringa sesijas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem
par e-dokumentiem, kiberdrošību un citām tēmām.

5.2. LIKTA mājaslapa – www.likta.lv
Pārskata periodā ir turpināts darbs pie LIKTA mājaslapas pilnveides un satura papildināšanas:
ievietotas 92 ziņas (jaunumi) latviešu valodā un 7 ziņas angļu valodā, LIKTA kalendārā ievietota
informācija par vairāk nekā 160 ar IKT jomu saistītiem pasākumiem.
Mājaslapas galvenais uzdevums – būt par drošu un kvalitatīvu IKT nozares informācijas avotu.
LIKTA mājaslapu vidēji mēnesī apmeklēja ap 1850 lietotāji, kuri kopumā veica ap 2600 sesijas
mēnesī.

5.3. Sociālie tīkli – Facebook, Twitter un LinkedIn
Sociālos medijos tiek komunicētas regulāras ziņas un jaunumi (3-4 ziņas nedēļā) par dažādām
aktuālām tēmām, piemēram:
- LIKTA biedru jaunumi;
- LIKTA jaunumi un notikumi;
- Mediju publikācijas un preses relīzes;
- Pasākumi – LIKTA konference, biedru semināri;
- DIGINNO, Women4IT un citu projektu aktualitātes.
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Galvenie dati un informācija par sociālajiem tīkliem
Konts

Twitter
@LIKTA_LV

Facebook
(like)
@LIKTA

LinkedIn

Sekotāju
skaits
2020.g.
sākumā
1 318
(+2,89 %)

1 519
(+35,87 %)

177
(+302,27 %)

Sekotāju
skaits 2020.g.
jūnija sākumā

1 338
(+1,51%)

1 893
(+24,62 %)

247
(+39,54%)

Sekotāju
skaits 2021.g.
sākumā

Galvenā informācija

1364
(+1.94%)

LIKTA pamataktivitāšu
komunikācija –
konferences, semināri,
mediju publikācijas,
sadarbība

2972
(+57%)

Galvenā komunikācija:
Biedru aktualitātes, LIKTA
pamataktivitātes,
kampaņa “Gudrā Latvija”,
Digitālā Nedēļa

326
(+31,98%)

LIKTA pamataktivitāšu
komunikācija –
konferences, semināri,
mediju publikācijas,
sadarbība

