LIKTA valdes darbības pārskats
Valdes darbības laikā no 2021.gada 30.marta līdz 2022.gada 29.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 7 jaunas biedrorganizācijas un 6 jauni asociētie
biedri. 6 biedrorganizācijas un 8 asociētie biedri paziņojuši par savu vēlmi neturpināt dalību
biedrībā, bet 3 biedrorganizācijas un 11 asociētie biedri izslēgti no biedrības. Biedrorganizāciju
skaits kopā – 108. Asociēto biedru skaits kopā – 42.

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;



Nozares statistikas darba grupa;



Digitālās dekādes 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

13.05.2021

Biedru seminārs “No
Vispārīgās datu aizsardzības
regulas līdz Mākslīgā intelekta
regulai”

LIKTA seminārs biedriem par jaunajām
prasībām datu apstrādei, izmantojot
Mākslīgā intelekta sistēmas. Aktualitātes,
izmaiņas un izaicinājumi uzņēmējiem.

23.09.2021.

E-rēķini Latvijā: Ieguvumi un
aktualitātes

Organizēts sadarbībā ar LIKTA biedru
“VISMA” par e-rēķiniem, ieguvumiem tos
ieviešot un kā tas ļaus uzņēmumiem
paaugstināt darba efektivitāti.

28.09.2021.

Biedru seminārs “Tīkla iekārtu
drošības nodrošināšanas
shēma (NESAS) mobilo sakaru
nozarē”

LIKTA seminārs biedriem, kas organizēts
sadarbībā ar asociāciju GSMA par NESAS
standartu mobilo sakaru nozarei.

20.10.2021.

Aktualitātes e-CMR un kravu
pārvadājumu digitalizācijas
risinājumos un rīkos

Seminārs organizēts Baltijas jūras reģiona
programmas “Interreg” projekta
“DINNOCAP” ietvaros.

16.11.2021

Biedru seminārs “ES 5G
rīkkopa: labākā ieviešanas
prakse”

LIKTA seminārs biedriem, kas organizēts
sadarbībā ar biedru “Huawei Technologies
Latvia” par Somijas modeli 5G rīkkopas
ieviešanai.

20.01.2022

LIKTA biedru tikšanās:
darbinieku apmācības un
prakses iespējas, izaicinājumi
un tendences

LIKTA seminārs biedriem par darba tirgus
nākotni un virtuālās prakses iespējām.
Pieredzes apmaiņa starp biedriem.

02.03.2022

Seminārs LIKTA biedriem par
kiberdrošību

LIKTA seminārs biedriem sadarbībā ar
biedru “NOD Baltic” (ESET) par
kiberdrošības riskiem.

2. Nozares attīstība
Ja skatāmies jaunākos pieejamos datus, kas ir par 2020.gadu, tad nozares rādītāji ir auguši,
neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem:
•
IKT uzņēmumu skaits ir palielinājies par 35, pārsniedzot 7 tūkst.;
•
Nodarbināto skaits ir palielinājies par 1 250 un pārsniedz 38 tūkst.;
•
IKT nozares īpatsvars IKP ir palielinājies par 0.5% un sasniedz 6%;
•
Par 4 milj. EUR augusi IKT nozares uzņēmumu peļņa, pārsniedzot 449 milj. EUR;
•
IKT darbaspēka izmaksas augušas par 84 milj. EUR, sasniedzot 913 milj. EUR;
•
Par 233 milj. EUR audzis kopējais IKT nozares apgrozījums, sasniedzot 4.3
miljardus EUR;
•
VID dati par 2021.gad 1.ceturksni liecina, ka audzis arī IKT nozares īpatsvars
kopējos VID administrētos budžeta ieņēmumos, sasniedzot 8.6%.
IKT produktu eksporta pieaugums 2020.gadā salīdzinot ar 2019.gadu bija 25.7%. IKT
pakalpojumu eksports 2020.gadā ir saglabājies līdzīgā līmenī salīdzinot ar 2019.gadu ar nelielu
pieaugumu. Bet vērojamas pozitīvas attīstības tendences, jo 2021.gada 2.cet.pakalpojumu
eksporta apjoms audzis par 14.6% salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni. Jāatzīmē,
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ka 2020.gadā pirmo reizi eksporta apgrozījums pārsniedzis iekšzemes apgrozījumu (53% vs
47%).
LIKTA un tās biedri ir pārskata periodā aktīvi iesaistījušies pandēmijas seku samazināšanā,
snieguši visu iespējamo atbalstu, lai palīdzētu sabiedrībai un uzņēmējiem digitālās
transformācijas procesā. LIKTA ir regulāri apzinājusi nozares attīstības tendences un
apkopojusi biedru priekšlikumus par nepieciešamajiem valsts atbalsta pasākumiem COVID-19
izraisītās ārkārtas situācijas laikā.
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 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) digitalizācijas
programmu veidošanā, iesaistot attiecīgās LIKTA darba grupas.
LIKTA turpinājusi aktīvu darbu, lai mazinātu administratīvo slogu publiskajos IT iepirkumos,
apkopojot jaunāko labo praksi nozarē un komunicējot to ar IUB un citām institūcijām.
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 2021.gadā tika aicināti piedalīties pētījuma rezultātu prezentācijā.
Nozares turpmākai attīstībai ir svarīgi, lai nozarē strādājošajiem speciālistiem tiek nodrošināts
ES fondu atbalsts kvalifikācijas paaugstināšanai. Ar LIKTA atbalstu ir nodrošināts, ka esošajā
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
turpināts 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, kas turpināts DINNOCAP (projekta pagarinājums) ietvaros.
LIKTA pievienojās Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.
LIKTA eksperti 2021.gada novembrī piedalījās IUB konferencē “Saimnieciskais izdevīgums –
pieredzes stāsti”.

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
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grupās un ekspertu apspriedēs. Starp jautājumiem, kas koordinēti sadarbībā ar LDDK un LTRK,
var minēt, piemēram:









Pārskata periodā LIKTA pievienojās LDDK memorandam par publisko iepirkumu
sistēmas pilnveidošanu;
LIKTA pievienojās LTRK iniciētai atklātajai vēstulei Saeimas deputātiem par minimālo
VSAOI sistēmu;
LIKTA DDN darba grupas eksperti tika deleģēti piedalīties LTRK apaļā galda diskusijā
“Tiesu administrācijas loma tiesu e-pakalpojumu attīstībā”;
Kopīgi ar LDDK/LTRK izskatīti normatīvo aktu projekti un nepieciešamības gadījumos
pausts viedoklis, piemēram, par:
o Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Centrālā statistikas
pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju
oficiālās statistikas nodrošināšanai”;
o Likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”;
o Ministru kabineta noteikumu projektu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
o Latvijas pozīciju par izmaiņām Viesabonēšanas regulā;
o Nacionālo drošības likumu;
o Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas likumu;
o Informatīvo ziņojumu par pirātisma novēršanu un apkarošanu digitālā vidē;
o Pamatnostādņu projektu “Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes
2021.-2027.gadam”;
o Datu pārvaldības aktu;
o Grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā;
o Grozījumiem Ministru kabineta noteikumos “Prasības un kārtība tehnisko
līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un
saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā”;
o Grozījumiem Konkurences likumā;
o Grozījumiem Nr.254 “Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas”;
o Grozījumiem MK noteikumos Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”;
o Grozījumiem Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā.
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
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dažādu nozarei aktuālu likumdošanas aktu izstrādē un apspriešanā un sniegusi viedokli,
piemēram, par:


Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība
minimālajām drošības prasībām” piemērošanu;



Elektronisko sakaru nozares attīstības plānu 2021. – 2027. gadam (tostarp pausta
kopīga nozares pozīciju sadarbībā ar LTA, LIA, LEKA un LDTA);



Kultūras ministrijas priekšlikumiem nesēju atlīdzībās;



Ekonomikas ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju par Digitālo tirgu aktu;



likumprojektu “Elektronisko sakaru likums”;



priekšlikumiem Ekonomikas ministrijai par RRF instrumentu procesu digitalizācijai;



Publisko iepirkumu likumu;



Autortiesību likuma grozījumiem;



Chromebook piemērotību pamatizglītības procesam;



apvienošanās lietu Konkurences padomei “Par SIA “Latvijas Mobilais Telefons”
vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Santa Monica Networks”;



“Kārtība, kādā uzraudzības iestādes ierobežo tiešsaistes saskarnes elektronisko sakaru
tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības un tiešsaistes saskarnes un saturu informācijas
sabiedrības pakalpojumā”;



Ministru kabineta noteikumu projektu “Inovāciju klasteru, sadarbības tīklu un
inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrādes, īstenošanas un uzraudzības
noteikumi”;



informatīvo ziņojumu “Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu
un kompetenču konsolidāciju”;



informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā
“Elektroniskie sakari”;



Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijas sagatavoto pozīciju par regulu
par Mākslīgo intelektu;



priekšlikumiem Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gada plānam;



platjoslas interneta pakalpojumu pieejamības pasākumu ieviešanas progresu ES
fondu projektos;



Mediju atbalsta fonda (MAF2022) konkursa nolikumu;



Nacionālo numerācijas plānu.

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.
Pārskata periodā LIKTA valdes locekļi un biedri piedalījušies VARAM organizētajās apspriedēs
par VARAM kompetences jautājumiem, tostarp par Digitālās transformācijas
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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 deleģēti LIKTA eksperti, 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 apspriesti grozījumi
Elektronisko sakaru likumprojektā un Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021. 2027.gadam. 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.
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. LIKTA pārstāvji deleģēti
VAS ES nominācijas komisijā, PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, kā arī NEPLP
Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē.

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.
2021.gada decembrī LIKTA ietvaros kopā ar nozares ekspertiem ir izveidotas 3 darba grupas
un uzsākts intensīvs darbs pie sekojošu nozares profesijas standartu atjaunināšanas:
Programmēšanas inženieris, Vadošais programmēšanas inženieris, Sistēmanalītiķis un
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs.

7
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 PIKC Rīgas Tehniska koledžas darbībai;
Sniegts atzinums Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas
tehnoloģijas fakultātei par attīstības stratēģiju 2021.-2025.gadam;
 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” 1.1.1.3.
pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanas noteikumu ietvaros sniegts
atbalsts:
o Liepājas Universitātes un LLU projektu pieteikumiem;
o Rīgas Tehniskās universitātes projekta pieteikumam;
o Vidzemes Augstskolas projekta pieteikumam;
o Transporta un sakaru institūta projekta pieteikumam;
o Latvijas Universitātes projekta pieteikumam;
 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” īstenošanas noteikumu ietvaros sniegts
atbalsts:
o Rīgas Tehniskās universitātes projekta pieteikumam “Platforma Covid-19
drošai darba videi”;
o Latvijas Universitātes, LU Matemātikas un informātikas institūta un
Biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” kopīgajam projekta pieteikumam
“Inovāciju
snieguma
attīstība
tautsaimniecības
konkurētspējas
paaugstināšanai pandēmijas un pēcpandēmijas periodā”;
o WeAreDots un Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopīgajam projekta
pieteikumam “Viedās pilsētas infrastruktūras pārvaldības procesu ilgtspējas
un nepārtrauktības nodrošināšana ar datu un multisensoru sadarbspējas
risinājumiem”.

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. Pārskata periodā LIKTA pārstāvis deleģēts Rīgas
Valsts tehnikuma konventā, Ventspils pilsētas domes IKT stipendiju piešķiršanas komisijā,
Vidzemes Augstskolas padomes MK virzītu locekļu atlases komisijā, Biznesa, mākslas un
tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Starptautiskajā padomnieku konventā, kā arī projekta
Nr.1.1.1.3./21/A/009 “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs” uzraudzības
komitejā.

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.
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3.1. Digitālā nedēļa 2022
Jau 13. reizi Latvijā tika organizēta „Digitālā nedēļa” – sadarbībā ar Eiropas mēroga kampaņu
„ALL Digital Week 2022”. Digitālo nedēļu 2022 organizēja LIKTA sadarbībā ar galvenajiem
partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes
ministriju, Tet, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru un Kultūras informācijas sistēmu
centru, kā arī vairāk kā 150 citiem partneriem – IKT nozares uzņēmumiem, ministrijām un
valsts iestādēm, pašvaldībām, bibliotēkām un nevalstiskajām organizācijām. Kopā tika rīkoti
vairāk kā 100 dažādi pasākumi. Digitālā nedēļa 2022 norisinājās attālināti, nodrošinot ikdienas
centrālo pārraidi TVNET, kā arī LIKTA sociālajā tīklā “Facebook”, www.eprasmes.lv un citās
platformās.
2022. gada Digitālās nedēļas ietvaros tika organizētas sekojošas tematiskās dienas un centrālie
pasākumi:
 Pirmdiena, 21. marts: Digitālās Nedēļas 2022 atklāšana – Eiropas Digitālās Dekādes un
Digitālas transformācijas un prasmju prioritātes Latvijā;
 Otrdiena, 22. marts: Tiešsaistes seminārs un pasākumi “Prasmes biznesam un
nodarbinātībai”;
 Trešdiena, 23. marts: Pakalpojumi un digitālā identitāte, tiešsaistes diskusija “Digitālo
pakalpojumu neredzamā puse”;
 Ceturtdiena, 24. marts: Drošība un kritiskā domāšana, IT drošības tiešsaistes seminārs
“Esi drošs“;
 Piektdiena, 25. marts: Digitālas prasmes un infrastruktūra, tiešsaistes diskusija par
digitālo infrastruktūru izglītības un prasmju attīstībai.

3.2. E-prasmju aktivitātes: apmācību programmas un projekti
2021. gadā LIKTA veiksmīgi 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 veikti vairāk kā 800 jauno
sieviešu digitālo kompetenču novērtējumi, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras
speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un
iesaistei darba tirgū. 2021. gada laikā projekta ietvaros organizētas vairākas fokusa grupas ar
partneriem, kas atbalsta sieviešu iesaisti IKT profesijās, tai skaitā nozares uzņēmumiem,
Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), pašvaldībām un jauniešu organizācijām. 2020. nogalē
tika uzsāktas apmācības projekta ietvaros, kas noslēdzās 2021. gada aprīlī. Vairāk kā 125
jaunās sievietes, kas piedalījās projekta aktivitātes Latvijā, veiksmīgi uzsākušas karjeru
digitālajos darbos, tai skaitā IKT nozares uzņēmumos kā programmatūras testētājas, digitālā
marketinga speciālistes, datu analītiķes. Projekta ietvaros izveidojusies regulāra veiksmīga
sadarbība ar NVA, TechGirls Rīga, TechGirls Liepāja, TestDev Lab, IF Latvija un citām
organizācijām. Ņemot vērā projekta panākumus, EEA grants programmas ietvaros projekts
pagarināts līdz 2023. gada 31. janvārim, piešķirot papildu finansējumu LIKTA.

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 Eiropas Savienības fonda projekta “Partnerībā organizētas IKT
profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu sadarbībā
ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri. Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto
apmācībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas programmā. 2021.gada martā LIKTA ar
CFLA noslēdza līguma grozījumus, kas paredz palielināt kopējās projekta izmaksas, papildināt
ar jaunām atbalstāmām mācību jomām, kā arī projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz
2023.gada 31.decembrim.
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Projekta ietvaros uzņēmumiem pieejamas apmācības šādās jomās:













214 Dizains;
345 20 Projektu vadība;
48 482 Datoru lietošana (lietpratējiem);
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
48 484 Programmēšana;
52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
85 Vides aizsardzība;
22 227 Valodas (zviedru, norvēģu, somu vai vācu valoda)
341 01 Elektroniskā komercija;
342 01 Mārketings un tirdzniecība;
345 01 Biznesa vadība;
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Kopējais projekta plānotais ERAF finansējums sastāda 5 377 544.00 EUR. Laika periodā līdz
31.12.2021. projekta ietvaros apmācīti 317 darbinieki no 30 uzņēmumiem.
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
2023.gada beigām plānots apmācīt 6275 mazo un mikro uzņēmumu darbiniekus un
pašnodarbinātas personas.
No projekta sākuma apmācīti 3929 darbinieki no 1066 dažādu nozaru uzņēmumiem un
pašnodarbinātās personas. Kopumā dalībai projektā kvalificēti vairāk kā 1200 komersanti un
pašnodarbinātie.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF projekta atbalsts:

2 000 985.50 EUR.
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3.5. Latvijas skolēnu programmēšanas komandas atbalsts
Pārskata periodā LIKTA kopā ar nozares uzņēmumiem turpināja atbalstīt informātikas
olimpiāžu sagatavošanu un norisi. Latvijas informātikas olimpiādi (LIO) organizē un daļēji
finansē Valsts Izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūts (LUMII) un pašvaldības, tai skaitā valsts vienības dalību un daļēju novada
un valsts olimpiādes sagatavošanu.
2022.gada 23. – 25.februārī norisinājās Latvijas informātikas olimpiāde (LIO), kas pēc 2 gadu
pārtraukuma, notika klātienē, Rēzeknē. 74 jaunie talanti risināja dažādus programmēšanas
uzdevumus un noskaidroja, kuri turpinās savu dalību starptautiskajās olimpiādēs.

3.6. E-prasmju partnerības koordinācija
Pārskata periodā turpināts darbs pie E-prasmju partnerības koordinācijas, kas tika uzsākta
2013.gada E-prasmju nedēļas laikā. 2021. 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.
2021.gadā sadarbībā ar VARAM tika organizētas vairākas nacionālās partnerības darba grupas
sanāksmes. 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,
tostarp CEPIS un ALL Digital.

3.7. Digitālo prasmju nacionālās un Eiropas platformas projekti
Kopš 2021. gada sākuma LIKTA partnerībā ar Digital Europe, European Schoolnet, Digital SME
aliance un Public Libraries 2030 ir iesaistījusies EK iniciatīvā – vienotas Digitālo prasmju
platformas (European Digital Skills and Jobs platform) izstrādē. Platforma tika publiskota 2021.
gada maijā: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en. LIKTA atbildība projekta ietvaros ir
sagatavot, rediģēt un publicēt saturu par Nacionālajām Digitālo prasmju stratēģijām un
Digitālo prasmju partnerībām Eiropas Savienības dalībvalstīs.
2020. gada nogalē LIKTA 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. 2021. gada
sākumā LIKTA saņēma apstiprinājumu un noslēdza līgumu ar EK par projekta “Digitālo prasmju
un darbu platforma Latvijā” (Līgums Nr. INEA/CEF/ICT/A2019/2065474) īstenošanu. 2021.
gada decembrī tika pabeigta platformas izstrāde: https://eprasmes.lv/. Sākot ar 2021. gada
decembri, platforma ir savienota ar Eiropas Digitālo prasmju platformu, nodrošinot
informācijas tulkošanu un apmaiņu abos virzienos. Sākot ar 2021. gada janvāri notiek aktīvs
darbs pie platformas satura papildināšanas un popularizēšanas.

3.8. Virtuālo prakšu projekts
LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem
2021.gadā uzsāka Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros ir pieejami bezmaksas
digitālo prasmju kursi 4 tēmās tiešsaistē ar lekcijām latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu
valodās, kā arī virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos.
Piedāvātie kursi:


Biznesa un datu analīze (ar Power BI): datu izgūšana, biznesa atskaišu sagatavošana
un vizualizācija, biznesa scenāriju analīze;
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Programmu un lietotņu izstrāde (bezkoda programmēšana ar Power BI): uzņēmuma
iekšējo procesu automatizēšana, lietotņu izstrāde darba virsmām un mobilajiem
telefoniem;
Python programmēšanas pamati: Python programmēšanas valodas apguve;
Microsoft 365 administrēšanas pamati: Microsoft 365 mākoņpakalpojumi, šo
pakalpojumu patstāvīga administrēšana un uzturēšana.

Pārskata periodā apmācībās piedalījušies vairāk kā 10 tūkst. dažāda vecuma un profesiju
cilvēki, virtuālajās praksēs ir piedalījušies vairāk kā 500 kursi dalībnieki. Projekts turpinās līdz
2022.gada beigām. LIKTA biedriem par projektu organizēts seminārs un prezentētas iespējas
piesaistīt praktikantus, kā arī celt savu darbinieku kvalifikāciju.
Projekts tiek īstenots ar Microsoft Philanthropies grantu programmas atbalstu. Vairāk
informācija par projektu: www.balticinternships.eu.

4. Sabiedriskās attiecības un pasākumi
4.1. LIKTA gadskārtējā konference
2021. gada 2. decembrī notika LIKTA gadskārtējā konference “Digitālais kompass”, kas šogad
tika organizēta tiešsaistē sadarbībā ar galvenajiem partneriem Latvijas Mobilais Telefons un
Tet, partneriem VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un VISMA, informatīvo partneri
TVNET. Tās galvenā tēma bija veltīta digitālajam kompasam – kā gudri pārvaldīt IKT
investīcijas prasmēs, pārvaldē, infrastruktūrā un biznesā
Pasākuma laikā notika Latvijas tehnoloģijas gada balvas “Platīna pele 2021” pasniegšana.
LIKTA konference šogad pie ekrāniem pulcēja vairākus tūkstošus skatītājus:




TVNET LIVE bloks – 2 143 skatījumi;
LIKTA Facebook – 1 105 skatījumi;
LMT Viedtelevīzija – 212 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: “Uzņēmuma digitālā
transformācija”, kas bija sīkāk iedalīta lielajiem uzņēmumiem un MVU, “Valsts digitālā
transformācija”, kur atsevišķi varēja pieteikt sistēmas un pakalpojumus, “Labākais eskolotājs”, kas tika atsevišķi vērtēts formālajā un neformālajā izglītībā, “Labākā kiberdrošības
iniciatīva”, kā arī saņemt speciālbalvu par veiksmīgāko e-paraksta integrācijas
risinājumu. Šogad balvai “Platīna pele” kopumā tika iesniegti 49 pieteikumi.

4.3. Citas sabiedrisko attiecību aktivitātes
LIKTA publicitātes rādītāji pārskata periodā: kopumā 150 publikācijas plašsaziņas līdzekļos,
tostarp 52 publikācijas lielākajos ziņu portālos, 69 publikācijas tiešsaistes medijos, 11 ziņu
aģentūras ziņas, 2 publikācijas drukātajos izdevumos, 7 radio intervijas un sižeti, 2 intervijas
un 1 sižets TV, kā arī 6 podkāsti tiešsaistē.
LIKTA konferences / Platīna Pele 2021 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.
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Pārskata periodā organizētas PR komunikācijas aktivitātes konferenču un citu pasākumu
ietvaros, ietverot:
 Digitālo nedēļu;
 Kampaņu “Gudrā Latvija”;
 LIKTA gadskārtējo konferenci un Platīna Pele konkursu;
 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:


LIKTA kā sadarbības partneris atbalstījis LU projekta pieteikumu “Responsible use
of Digital Technologies in the Public Sector: legal and social impact of COVID-19
Responses" CHANSE projektu konkursā;



LIKTA pievienojās Lietuvas asociācijas Infobalt iniciētai nozares asociāciju kopīgai
vēstulei par datu apmaiņu starp ES un ASV;



LIKTA pievienojās The Information Technology Industry Council veidotai nozares
asociāciju kopīgai pozīcijai par DMA (Digitālo tirgu akts jeb Digital Markets Act);



LIKTA pievienojās Čehijas Industrijas konfederācijas veidotajām nozares asociāciju
kopīgām pozīcijām par ES tehnoloģisko suverenitāti un DSA;



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;



Regulāra sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citu ES dalībvalstu Nacionālajām
Digitālo prasmju partnerībām un to koordinatoriem;



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



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



2021. 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
iesaistīties Eiropas mēroga pētniecības projektos kiberdrošības jomā, kā arī ļauj
sekot līdzi norisēm Eiropā;



2021.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, kā arī iesaistīties ar
kiberdrošību saistītās partnerībās un projektos;



LIKTA pārstāvji un eksperti pārskata periodā ir piedalījušies un attālināti
uzstājušies vairākos starptautiskos forumos un konferencēs, piemēram:
o ALL Digital summit 2021. gada oktobrī, Briselē (Beļģija);
o ES organizētā tiešsaistes konferencē Austrumu partnerības valstīm
EU4DIGITAL Digital Skills Forum 2021. gada 27-29.oktobrī, tiešsaistē;
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o

DINNOCAP projekta noslēguma konferencē 2021. gada decembrī Tallinā
(Igaunija);
WOMEN4IT projekta starptautiskā konferencē 2022. gada 20. janvārī,
Briselē (Beļģija).

5. Mārketings & komunikācija
5.1. Kampaņa “Gudrā Latvija”
2021. gadā LIKTA kopā ar partneriem turpināja kampaņas “Gudrā Latvija” aktivitātes.
Kampaņas mērķis ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem digitālajā transformācijā, sniedzot viegli
saprotamus ieteikumus un rekomendācijas.
Pārskata periodā “Gudrā Latvija” kampaņa ietvaros:




uzņēmēji tika aicināti aizpildīt Digitālā brieduma testu, lai iegūtu salīdzināmos
datus (šobrīd kopumā saņemtas vairāk nekā 950 testa anketas);
tika veidoti LIKTA podkāsta materiāli;
tika organizēti vebināri un mentoringa sesijas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem
par dažādām digitālās transformācijas 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 kā 160 ar IKT jomu saistītiem pasākumiem. Regulāri atjaunota nozares
statistika.
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;
- LIKTA projektu aktualitātes.
Galvenie dati un informācija par sociālajiem tīkliem
Sekotāju
Sekotāju
Sekotāju
skaits
skaits 2020.g. skaits 2021.g.
Konts
2020.g.
jūnija sākumā
sākumā
sākumā

Twitter
@LIKTA_LV

1 318
(+2,89 %)

1 338
(+1,51%)

1364
(+1.94%)

Galvenā informācija

LIKTA pamataktivitāšu
komunikācija –
konferences, semināri,
mediju publikācijas,
sadarbība
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Facebook
(like)
@LIKTA

LinkedIn

1 519
(+35,87 %)

177
(+302,27 %)

1 893
(+24,62 %)

247
(+39,54%)

2972
(+57%)

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

326
(+31,98%)

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

