




IKT NOZARE SKAITĻOS

Avoti: CSP 2019. gada provizoriskie dati
* VID, 2020. gada 1. ceturksnis

Nodarbināto
IKT nozarē

IKT nozares nodokļi

IKT uzņēmumu 
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IKT apgrozījums



IKT PIENESUMS EKSPORTAM

Avoti: CSP, Latvijas Banka, 2019-20

IKT pakalpojumu eksportsIKT produktu eksports

eksportētājs starp 
visām nozarēm

IKT eksports vs
iekšzemes apgrozījums
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LIKTA BIEDRI

Fiziskas
personas

Nozares 
uzņēmumi





DARBA GRUPAS

PĀRVALDE, EKONOMIKA



Autortiesību/datorprogrammu DG 
DG uzdevums, periodiski pārvērtēt nesēju un iekārtu sarakstu saistībā ar 
tehnoloģiju attīstības radītajām pārmaiņām (MK noteikumi Nr.321 «Noteikumi 
par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu 
atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas 
kārtību»).

Komersantu, darba devēju un darbinieku organizāciju pārstāvji ir vienoti, ka nodeva pēc 
būtības ir arhaiska un ir nepieciešams domāt tehnoloģiju attīstības virzienā.

MK noteikumu Nr.321 grozījumu projekts iesniegts izskatīšanai MK

Aktīva sadarbība ar LR Valsts Policiju – atzinumi un kometāri autortiesību 
pārkāpumu lietās

Digitālā transformācija kā autortiesību pārkāpumu apkarošanas komponente

Racionālākas sadarbības veicināšana ar VP un VID



E-CMR DARBA GRUPA
Koordinatora loma e-CMR ieviešanas procesā Latvijā 

Aktuālākie jautājumi šobrīd:

E-CMR datu lauki;

Digitālais paraksts un tiesiskais regulējums;

Standartizācijas savietojamības jautājumi

Sadarbība ar partneriem (ATD, SM, LVRTC, VARAM, FM)  

Iepriekšējā periodā sasniegtais (SM Ziņojums, nacionālais 
kontaktpunkts)



E-DAT DARBA GRUPA
E-DAT galvenie mērķi

Sabiedrības uzticības veicināšana un izglītošana par datu
aizsardzības jautājumiem IKT jomā

Veicināt IKT nozares uzņēmumu atbilstību datu aizsardzības prasībām

Galvenās aktivitātes iepriekšējā periodā
Viedokļa sniegšana par tiesību aktu projektiem – 2020. gada 6. oktobrī 
pieņemti Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi
Sadarbība ar DVI un dalība TM Fizisko personu datu 
aizsardzības konsultatīvajā padomē

Plānotās aktivitātes
Tiešsaistes seminārs par datu aizsardzības (DA) aktualitātēm (š.g. maijā)
Informēšana un viedokļu sniegšana par DA iniciatīvām, DA prasību ietekmi 

uz MI un tiešsaistes platformu regulējuma iniciatīvām

Piedāvājums biedriem pārskatīt 2019. gada LIKTA Vadlīnijas fizisko personu 
datu apstrādei



E-KOMERCIJAS DARBA GRUPA

Aktivitātes:

Grozījumi Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā

Patērētāju tiesību aizsardzības 
programma

Digitālo pakalpojumu akts un 
Digitālo tirgu akts

Nākotnes mērķi:

Iesaistīt biedrus, saprotot aktuālos 
jautājumus

Iesaistīt mazāk aktīvus uzņēmumus

Turpināt dialogu ar valdību 
svarīgākajos jautājumos

Prioritārie virzieni:

Digitālās prasmes

Ekonomikas katalizators

Uzņēmumu sadarbība



E-VESELĪBAS DG
Kas ir E-veselība?

E-veselības platforma + portāls

Ārstniecības iestāžu sistēmas

Ģimenes ārstu sistēmas

Dažādu speciālistu sistēmas

Un patiesībā jebkura elektronisko 
dokumentu / datu aprite, piemēram, 
radioloģijas attēli un apraksti, 
laboratorijas izmeklējuma 
nosūtījumi un rezultāti, onkoloģijas 
reģistrs utt.

Rīcības plāns / aktivitātes:

Jauna e-veselība = vecās kļūdas
(NVD cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, 
VARAM – izcelt no veselības nozares IT projektu 
pārvaldību / uzturēšanu un attīstību)

Dažādu asociāciju un pārstāvju 
tikšanās, ar mērķi saprast 
aktualitātes, kas skar digitalizāciju
/ e-vides uzlabojumus dažādos 
reģistros, veidlapās, noteikumos 
(mēs varam palīdzēt izveidot un īstenot šos 
priekšlikumus, ieskaitot MK izmaiņas)

Datu otrreizēja izmantošana (aktuāli 

– likumdošana)



INDUSTRIJAS DIGITALIZĀCIJAS DG
Galvenie sasniegumi / aktivitātes pārskata periodā:

Izveidota darba grupa, notikušas pirmās DG sanāksmes, tikšanās ar EM;

Definēti grupas mērķi, darbības pamata virzieni

Prioritātes un plāni 2021.gadā:

Izmantojot biedru kompetences un kontaktus grupas stratēģiskos 
virzienus realizēt praktiski - veidot iniciatīvas, projektus, dalīties ar 
viedokli;

Veidot konstruktīvas attiecības ar industriālu uzņēmumu asociācijām, 
valstiskajām, akadēmiskajām organizācijām, saistītām iniciatīvām; 

Sekmīgi realizēt vismaz 2 iniciatīvas/projektus katrā no grupas darbības 
virzieniem



IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPA
Galvenās aktivitātes 2020. gadā:

Darbs pie Digitālās transformācijas pamatnostādņu 
2021-2027 E-prasmju sadaļas izstrādes

Darbs komentējot Izglītības pamatnostādnes 2021-
2027

Konsultācijas un LIKTA viedoklis NVA/LM digitālo 
programmu  apstiprināšanai

Kopīgs darbs ar LDDK NEP apstiprinot un virzot 
jaunus profesiju standartus

Priekšlikumi EM par uzņēmēju digitālo prasmju 
atbalstu no RFF fondiem

Galvenās aktivitātes : 

Proaktīvi sekot līdz un virzīt LIKTA viedokli visos 
politikas dokumentos un likumdošanā, kas saistīti 
ar IKT un digitālo prasmju izglītību

Sniegt LIKTA viedokli un konsultācijas 
organizācijām  un iestādēm, kas atbild par IKT 
izglītību (VIAA, IZM, NVA, LM, EM), darbs attiecīgās 
komitejās 

Iniciēt un atbalstīt LIKTA biedru (Izglītības  iestāžu) 
izstrādātos profesionālos standartus 

Panākt, lai IKT un digitālo prasmju attīstībai Latvijā 
ir nodrošināts pietiekams finansējums

Nākotnes prioritātes

Veicināt IKT programmu un digitālo prasmju programmu ieviešanu atbildoši Eiropas 
prasmju ietvariem

Virzīt jautājumu par IKT programmu kvalitāti, tai skaitā  ES standartiem atbilstošu  
sertifikāciju valsts un ES finansētām programmām,

Aktualizēt E-prasmju partnerības mērķus 2021-2027 gadam

Sekot, lai IKT un digitālo prasmju programmām būtu nodrošināts pietiekams 
finansējums



KIBERDROŠĪBAS DARBA GRUPA

Galvenie sasniegumi / aktivitātes pārskata periodā:

Diskusija par grozījumiem MK noteikumos Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”

Sadarbībā ar AiM un CERT.LV – Platīna Pele balva kategorijā «Labākā Kiberdrošības iniciatīva»

Risināti Izglītības jautājumi – profesijas standarti, kvalifikācijas struktūras izmaiņas u.c.

ECSO un NECC kiberdrošības aktualitātes Ziemeļu valstīs un ES

Prioritātes un plāni 2021.gadā:

Panākt skaidru MK noteikumu Nr.442 piemērošanas kārtību

Aktīvāka iesaiste ECSO un NECC aktivitātēs – vebināros, kopīgos projektos

Ekspertu deleģēšana izglītības programmu akreditēšanā, profesiju standartu izstrādē 



IT PROJEKTU PĀRVALDĪBAS UN LABĀS 
PRAKSES IEPIRKUMU DG

Galvenie sasniegumi / aktivitātes pārskata periodā:

Sagatavoti priekšlikumi publisko iepirkumu vadlīnijām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. 
LIKTA sniegtie priekšlikumi pilnībā iekļauti vadlīniju tekstā.  Vadlīnijas publicētas IUB mājaslapā 
2021.gada 28.janvārī;

Sniegtas konsultācijas  publiskā sektora pasūtītājiem

Prioritātes un plāni 2021.gadā:

Piedalīties un paust nozares viedokli par publisko iepirkumu centralizāciju (IUB ir izsludinājis konsultāciju iepirkumu par 
publisko iepirkumu centralizācijas iespējām, pēc iepirkuma rezultātiem sagaidāma politikas plānošanas dokumenta 
izstrāde, viena no nozarēm, kurā plānota iepirkumu centralizācija ir IKT iepirkumi);

Paust nozares viedokli par Ministru kabineta noteikumiem Nr.442;

Sekot normatīvo aktu grozījumiem un politikas plānošanas dokumentu izstrādes gaitai, paust nozares viedokli



3S – VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS 
STRATĒĢIJAS IKT JOMĀ DG

DG galvenie mērķi:
Iesaistīties RIS3 dokumentu izstrādē un gādāt, lai IKT joma būtu pienācīgi novērtēta,

iekļauta Latvijas attīstības stratēģiskās prioritātēs

Rīcības plāns un aktivitātes:
Priekšlikumu formulējumi stratēģiskiem dokumentiem (NIP, ZTAIP, RIS3 u.c., t.sk. AII, ZI stratēģijām)

Atbalstu sniegšana projektu pieteikumiem

Finansējuma piesaistes informācija, partneru birža

DG mērķi sasaucas ar visiem LIKTA prioritārajiem virzieniem

Galvenais secinājums - kopumā devums ir pozitīvs
Potenciāls aktīvākām darbībām nākotnē:

Platforma ideju ģenerēšanai un īstenošanai caur dažādiem finansējuma 
instrumentiem

DG kā instruments LIKTA dalībai starptautiskajos projektos (Horizon Europe, 
Digital Europe)

DG kā informācijas apmaiņa par jaunajām finansējuma piesaistes iespējām, 
kas paplašinātu LIKTA biedru iespējas īstenot inovatīvas idejas/sadarbības 
projektus



KONFERENCE
PLATĪNA PELE
BIEDRU SEMINĀRI



KONFERENCE
«DIGI->FIT»

Tiešraides skatījumi:
DELFI LIVE bloks – 42 502 impresijas

LIKTA Facebook – 1419 skatījumi

LMT Straume – 513 skatījumi

02.12.2020 tiešsaistē

37 publikācijas

5 TV & radio

33 ziņas sociālajos tīklos



«DIGI->FIT»



«DIGI->FIT»



«DIGI->FIT»



«DIGI->FIT»



«DIGI->FIT»



PLATĪNA PELE 



BIEDRU SEMINĀRI 

e-CMR: no teorijas uz praksi
OKT, 2020 Seminārs organizēts sadarbībā ar projektu “DIGINNO” un Baltijas 

jūras reģiona programmu “Interreg”.

Talantīgs HR & mūsdienīgs mārketings
SEP, 2020     Seminārs organizēts sadarbībā ar biedriem “Visma”, “Squalio”,

“Realweb” un projektu “DIGINNO” par digitālā marketinga un
personālvadības tendencēm.

Juridiskās aktualitātes IKT nozarē
JAN, 2021      Seminārs organizēts sadarbībā ar LIKTA biedriem Latvijas

Zvērinātu notāru padomi, advokātu biroju “Sorainen” un 

SIA “Lursoft IT”.



DIGITĀLĀ 
NEDĒĻA
APMĀCĪBU
AKTIVITĀTES





DIGITĀLĀ NEDĒĻA 2021 - TIEŠSAISTĒ 
22.-26.03.2021

26.03 Tava profesija tehnoloģiju 
nozarē (IKT Profesionāļu diena)

22.03 Atklāšanas diskusija “Kā mainīt 
sabiedrības paradumus un prasmes, 
izmantojot esošās iespējas?”

23.03 Digitālās prasmes 
ikdienai

25.03 Digitālā drošība un identitāte
“Kibernakts 2021 | KIBERNEATKARĪBA” 

24.03 Prasmju celšana kā pirmais solis 
virzienā uz uzņēmuma digitālo transformāciju

200+ PARTNERI



APMĀCĪBU PROJEKTS
IKT profesionāļu apmācības inovācijas veicināšanai un nozares 
attīstībai – 2. kārta

3 milj. EUR

Apmācību rezultātā uzņēmumam jāievieš vismaz vienu inovāciju atbilstoši OECD 
inovāciju iedalījumam

Apmācību rezultātā IKT profesionāļi iegūs starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un 
standartu uzturētāju sertifikātus,



GUDRĀ LATVIJA 
DIGITĀLĀ BRIEDUMA TESTS
COVID-19: BIEDRU APTAUJAS UN 
PRIEKŠLIKUMI VALSTS ATBALSTA 
PASĀKUMIEM



@LIKTA.LV

@LIKTA_LV

@The Latvian Information and
Communications Technology
Association - LIKTA

www.likta.lv

office@likta.lv

+371 67311821


