LIKTA valdes darbības pārskats
Valdes darbības laikā no 2014.gada 16.aprīļa līdz 2015.gada 24.martam, biedrība LIKTA ir
strādājusi, lai realizētu savu misiju: sekmēt informācijas sabiedrības izveidošanu Latvijā un
veicināt IKT nozares attīstību.
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 jomā un 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 uzņemti 12 jauni o-biedri un 11 jauni i-biedri/a-biedri. 2 obiedri un 2 i-biedri paziņojuši par savu vēlmi izstāties. 63 i-biedri un 28 o-biedri tika izslēgti
no biedrības, jo neveica biedru naudas samaksu. O-biedru skaits kopā − 83. Asociēto biedru
skaits kopā – 85.
2014.gada 5.martā notika pirmā LIKTA Asociēto biedru sekcijas kopsapulce, tajā tika
apstiprināts sekcijas sastāvs, sekcijā darbosies 45 asociētie biedri. Kopsapulcē tika
apspriestas sekcijas darbības prioritātes un ievēlēta sekcijas valde.

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


Izglītības un profesionālās izglītības attīstības darba grupa;



E-veselības darba grupa;



eID darba grupa;



E-komercijas darba grupa;



Autortiesību un datu aizsardzības darba grupa;



Elektroniskās komunikācijas darba grupa;



IT projektu pārvaldības un labās prakses darba grupa;



Darba grupa par drošības un juridiskiem jautājumiem virtuālajā vidē;



PR darba grupa;



3S – viedās specializācijas stratēģijas IKT jomā izstrādes darba grupa;



Darba grupa ES fondu 2014-2020 plānošanas perioda MK noteikumu apspriešanai un
priekšlikumu sagatavošanai (izveidota 2015.g. janvārī).

1.3. LIKTA mājas lapa
LIKTA mājas lapā pieejama informācija par galvenajām LIKTA aktivitātēm, paziņojumi presei,
LIKTA organizēto pasākumu apraksti un materiāli. Mājas lapā tiek ievietoti arī LIKTA biedru
jaunumi un cita ar nozari saistīta informācija. LIKTA biedriem pieejama papildu informācija
par LIKTA vēstulēm un viedokļiem, ir iespējams operatīvi atjaunot savu profila informāciju,
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kā arī veidot darba grupu vietnes. Balstoties uz datiem, kas bija pieejami atskaites
sagatavošanas brīdī, pārskata periodā vidēji mēnesī mājas lapu apmeklēja ap 1300 unikāli
lietotāji. Ir uzsākts darbs pie mājas lapas atjaunošanas, to plānots pabeigt 2015.gadā.

1.4. LIKTA biedru sanāksmes
Pārskata periodā notikušas vairākas biedru sanāksmes un semināri. Pārskata perioda
ietvaros notikušas regulāras LIKTA darba grupu sanāksmes, sadarbībā ar partneriem un citām
organizācijām organizēti dažādi semināri, piemēram, “Aktualitātes tiesiskās aizsardzības
atsevišķos aspektos saistībā ar informācijas tehnoloģijām” (sadarbībā ar Borenius), seminārs
par konkurences tiesībām (sadarbībā ar VARUL). Tika organizēts arī seminārs “Labās prakses
vadlīnijas iepirkumiem IT jomā” par Agile metodiku un aktualitātēm likumdošanā, kuru
apmeklēja gan LIKTA biedri, gan programmatūras iepirkumu pasūtītāji no publiskā sektora.

2. Nozares attīstība
Pārskata periodā veikts aktīvs darbs, lai veicinātu nozares izaugsmi, sekots līdzi tam, lai IKT
nozarei tiktu piemērots prioritārās nozares statuss Latvijā, kā arī lai tiktu īstenotas atbalsta
aktivitātes no valsts puses, kas ir vērstas uz nozares attīstību. Šī mērķa sasniegšanai tika
izmantoti dažādi kanāli – tikšanās ar ministriem un ministriju pārstāvjiem, darbība
Tautsaimniecības padomē, līdzdalība Latvijas Darba devēju konfederācijā un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, publiska viedokļa paušana medijos.
Kā galvenos sasniegumus pārskata periodā varētu minēt:


LIKTA ir aktīvi sekojusi tam, lai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto un Ministru kabinetā pieņemto
dokumentu „Informatīvais ziņojums par ekonomikas atveseļošanas politikas
virzieniem vidēja termiņa periodā” tiktu konsekventi atzīta par valsts atbalsta
prioritāro segmentu kā uz eksportu orientēta pakalpojumu nozare;



LIKTA iesaistījusies aktivitātēs saistībā ar Viedo specializācijas stratēģiju, apliecinot
IKT nozares interesi un gatavību iesaistīties pētniecības aktivitātēs un inovāciju
sistēmā, paredzot aktīvu sadarbi starp nozares uzņēmumiem un pētniecības
iestādēm un turpinot Kompetences centru programmu;



LIKTA turpinājusi aktīvu darbu, lai mazinātu administratīvo slogu publiskajos IT
iepirkumos, izstrādāta labās prakses vadlīniju iepirkumiem IT jomā 2.versija,
iekļaujot Agile metodiku; vadlīnijās iekļauto labo praksi plānots iestrādāt ES fondu
plānošanas 2014-2020 normatīvo aktu bāzē;



LIKTA iesaistījusies Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā
un panākusi, ka viena no Latvijas prezidentūras trīs prioritātēm noteikta digitālā
prioritāte, kuras ietvaros plānots fokusēties uz digitālā vienotā tirgus uzticamības
veicināšanu, digitālās pārvaldības attīstību un drošību digitālajā vidē. Tāpat ieguldīts
nopietns lobēšanas darbs, panākot, ka Digitālā asambleja notiks Latvijas
prezidentūras ES Padomē laikā Latvijā. Kopumā Latvijas Prezidentūras laikā notiks
vairāk nekā 20 augsta līmeņa pasākumi saistībā ar digitālo jomu, sniedzot iespēju
Latvijas uzņēmumiem parādīt savus sasniegumus un mūsu ekspertiem piedalīties
šajos pasākumos, pārstāvot Latvijas intereses;



LIKTA sniegusi priekšlikumus Valdības rīcības plānam, kas nosaka Laimdotas
Straujumas vadītā Ministru kabineta darbību, panākusi pasākumu kompleksa
Network Readiness Index indeksa celšanai iekļaušanu plānā;



LIKTA aktīvi iesaistījusies ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda
sagatavošanai, sekojot VARAM aktivitātēm ERAF plānošanā un sniedzot
priekšlikumus.
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Nozares attīstībai ir nepieciešams, lai izglītības sistēmā tiek sagatavoti jaunie speciālisti un
nozarē strādājošajiem tiek nodrošināts ES struktūrfondu atbalsts kvalifikācijas
paaugstināšanai. Pārskata periodā LIKTA ir sadarbojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju,
lai sekmētu matemātikas un datorikas apguvi Latvijas skolās. LIKTA panākusi, ka sākot ar
2015.gada 1.septembri tiks uzsākts pilotprojekts, piedāvājot skolām aprobācijai piecu
datorikas apguves mācību programmu no 1. līdz 9. klasei pilotprojektu, kas ir
priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek
akcentēta datorikas jautājumu apguve.
Ir svarīgi, lai tiktu nodrošināts nozares attīstības adekvāts atspoguļojums statistikā. LIKTA
pārskata periodā ir aktīvi sadarbojusies ar Centrālo Statistikas pārvaldi, nozaru ministrijām,
Latvijas Banku un Valsts ieņēmumu dienestu, lai apkopotu vispusīgu statistiku par nozari.
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 prezidente ir tikusies ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai pārrunātu Digitālās
asamblejas, kas notiks 2015.gada 17.-18.jūnijā Rīgā, programmu un organizatoriskos
aspektus. LIKTA cieši sadarbojas ar VARAM, sniedzot priekšlikumus pasākuma veiksmīgai
norisei.

2.1. Līdzdalība Latvijas Darba devēju konfederācijas darbā
LIKTA aktīvi turpina dalību Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK). Jautājumi, kas nav IKT
nozarei specifiski, bet attiecas uz plašāku darba devēju loku, tiek risināti, izmantojot LDDK
resursus un iespējas. Ir notikušas regulāras tikšanās ar LDDK pārstāvjiem, dalība darba
grupās un ekspertu apspriedēs. Izmantojot LDDK direkcijas resursus un lobiju sagatavotas
vēstules valsts institūcijām, koordinēti un virzīti vairāki IKT nozarei būtiski jautājumi,
piemēram:





izglītības un nodarbinātības jomā notikusi sadarbība ar eIKT nozares ekspertu
padomi par profesionālās izglītības jautājumiem;
digitālās jomas jautājumi skatīti sadarbībā ar BUSINESSEUROPE Digital Agenda
Taskforce;
iesaiste Eiropas Savienības tiesību aktu izskatīšanā un priekšlikumu sniegšanā,
iesaiste vairāku likumprojektu sagatavošanā un priekšlikumu sniegšanā, piemēram,
Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums, Grozījumi Patērētāju tiesību
aizsardzības likumā, Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā,
Noteikumi par distances līgumu, Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām,
Grozījumi Konkurences likumā, Grozījumi Informācijas atklātības likumā u.c.

2.2. Līdzdalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras darbā
Pārskata periodā LIKTA ir aktīvi līdzdarbojusies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā
(LTRK), lai kopīgi veicinātu IKT nozares un visas tautsaimniecības konkurētspēju un uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi. Ir notikušas regulāras tikšanās ar LTRK pārstāvjiem, dalība darba
grupās un ekspertu apspriedēs, kā arī LTRK Pakalpojumu padomes sēdēs. Sadarbībā ar LTRK
LIKTA ir sagatavojusi un uzturējusi pozīciju vairākos nozarei būtiskos jautājumos, piemēram,
publisko iepirkumu jautājumi, ES fondu administrēšanas jautājumi u.c.
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2.3. Viedokļa paušana valsts institūcijām
Aizstāvot biedrības biedru intereses, LIKTA ir paudusi viedokli un nominējusi savus pārstāvjus
nozarei aktuālu jautājumu risināšanai. Pārskata periodā LIKTA aktīvi iesaistījusies dažādu
nozarei aktuālu likumdošanas aktu izstrādē un apspriešanā, sniegusi viedokli, piemēram,
par:


ES fondu investīciju samazinājumu prioritārajam virzienam „IKT pieejamība, epārvalde un pakalpojumi”;



VAS „Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādi;



Piekļuves ierobežošanu LR nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju
mājaslapām;



Grozījumiem Eiropas Komisijas priekšlikumā regulai par Vienoto elektronisko sakaru
tirgu;



ES fondu aktivitāti „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un
tehnoloģijās”;



Likumprojektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”;



MK noteikumu projektu par grozījumiem MK noteikumos „Informācijas sabiedrības
padomes nolikums”;



Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru
tīkla attīstībai;



Par kases sistēmām Valsts ieņēmumu dienestam;



Informatīvo ziņojumu “Par
informācijas sistēmas izveidi”;



Pētījumu „Latvijas iedzīvotāju lietošanas paradumi attiecībā uz tiesiski iegūtu
autortiesību un blakustiesību objektu reproducēšanu personiskai lietošanai”;



Koplietojamās elektronisko sakaru infrastruktūras izveidi;



Likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” attiecībā uz eCall;



MK noteikumu grozījumiem „Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko
sakaru pakalpojumu lietotāju galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu,
apstrādi, uzturēšanu un nodošanu";



Likumprojektu „Oficiālās elektroniskās adreses likums”;



Priekšlikumiem Autortiesību likuma grozījumiem;



Mākoņdatošanas jomas attīstību VARAM;



Informatīvo ziņojumu „Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plānu”;



izmaiņām Publisko iepirkumu likumā;



Informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo
arhitektūru;



Universālā pakalpojuma darba grupas sākotnējā ziņojuma projektu;



Jaunā VASES Cenrāža metodiku u.c.

elektronisko

sakaru infrastruktūras kartēšanas

un

inovācijas
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LIKTA valde pārskata periodā ir iniciējusi un organizējusi 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 un
citām valsts pārvaldes institūcijām.
Pārskata periodā LIKTA valdes locekļi un biedri piedalījušies VARAM organizētajās ekspertu
līmeņa apspriedēs par VARAM kompetences jautājumiem, tai skaitā par ES fondu 2014.2020. perioda prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” plānošanu.
LIKTA turpinājusi uzturēt viedokli nesēju atlīdzības jautājumā, paužot argumentus pret
nesēju saraksta paplašināšanu un rosinot pārskatīt nesēju un iekārtu atlīdzības sistēmu
kopumā, izvērtējot iespēju atcelt nesēju nodevas vispār, un meklēt jaunus, alternatīvus
veidus, kā nodrošināt autoriem iespēju saņemt atlīdzību par savu darbu izmantošanu.

2.4. Dalība ministriju padomēs un darba grupās
Tautsaimniecības padome (TSP)
LIKTA ir pārstāvēta Tautsaimniecības padomē, kas darbojas Ekonomikas ministrijā. TSP
ietvaros tiek pausts LIKTA viedoklis par nozarei būtiskiem jautājumiem, TSP aktuālā
informācija tiek izsūtīta valdei un LIKTA biedriem, piemēram, par ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda sagatavošanu, viedās specializācijas stratēģiju, augstas pievienotās
vērtības investīciju programmu, eksporta veicināšanas pasākumiem un citiem jautājumiem.
ES fondu uzraudzības padome
LIKTA pārstāvis darbojas Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu uzraudzības
padomes sastāvā, tiek nodrošināta valdes un biedru iesaiste nozari skarošu jautājumu
izskatīšanā un uzraudzības komitejas lēmumu pieņemšanā. LIKTA aktīvi iesaistījusies ES
fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda sagatavošanas procesā.
Kultūras ministrijas darba grupas
LIKTA pārstāvji piedalās Kultūras ministrijas darba grupās un 2014. gadā LIKTA turpināja
uzturēt pozīciju par nesēju atlīdzības sistēmu, sniegusi priekšlikumus autortiesību
regulējuma pārskatīšanai Eiropas Savienībā.
Iepirkumu sūdzību izskatīšana
LIKTA pārstāvji ir nominēti pastāvīgai dalībai Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) iepirkumu
sūdzību izskatīšanas komisijās 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 2014. gadā apspriesti tādi jautājumi kā grozījumi
Elektronisko sakaru likumā, vienotais tirgus regulējums viesabonēšanā, tīkla neitralitāte,
administratīvais slogs elektronisko sakaru komersantiem platjoslas elektronisko sakaru tīklu
attīstībai, elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība u.c.
LIKTA pārstāvju dalība 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 (SM), Finanšu
ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā,
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Iekšlietu ministrijā, Iepirkumu uzraudzības birojā un citās. LIKTA pārstāvji ir deleģēti un aktīvi
darbojas Tautsaimniecības padomē, ES fondu uzraudzības komitejā, Tukšo datu nesēju un
iekārtu atlīdzību darba grupā, VARAM IKT ekspertu padomēs, SM nozares ekspertu padomē
un elektronisko sakaru nozares padomē, Ekonomikas ministrijas Universālā pakalpojuma
darba grupā, Ekonomikas ministrijas konsultatīvajā darba grupā par LIAA darbības
uzlabošanu, konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem”, VAS „Elektroniskie sakari” cenrāža
izstrādes darba grupā, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisijā, LDDK
Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības padomē u.c. LIKTA aktīvi piedalījusies un paudusi
viedokli dažādās Saeimas komisijās, kā arī Nacionālajā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomē.

2.5. Profesiju standarti, IKT pētniecība
LIKTA ietvaros notiek regulārs darbs pie profesiju standartiem, veiktas aktivitātes IKT nozarē
studējošo skaita palielināšanai augstskolās, sekots līdzi izmaiņām studiju programmās,
sekmēta nozares uzņēmumu un augstskolu sadarbība, kā arī IKT pētniecības attīstība.
Pārskata periodā sniegti LIKTA atzinumi par Ekonomikas un kultūras augstskolas IT studiju
programmu, par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Lietišķās informācijas tehnoloģijas”.
Sniegts atbalsts Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Tehniskā koledža”
koledžas turpmākai darbībai. LIKTA deleģēts pārstāvis darbojas eIKT nozares ekspertu
padomē, kurā tiek risināti profesionālās izglītības jautājumi.
Uzsākta dalība PaaSport projektā, tā mērķis ir risināt datu un lietojumprogrammu
pārnesamības (portability) jautājumus Platform-as-a-Service (PaaS) vidē. Projekta ietvaros
LIKTA biedriem tiks nodoti projekta rezultāti, piedāvājot savus lietojumus izvietot un migrēt
PaaS vidē, samazinot izmaksas un piedāvājot elastību, kura nav pieejama citās vidēs; tiks
organizēts apmācību seminārs par PaaS jautājumiem.

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.

3.1. E-prasmju nedēļa 2015
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju 2015. gadā no 23. līdz 27.martam rīko E-prasmju nedēļu
Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas
kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs
iniciatīvas. E-prasmju nedēļai 2015 pietiekušies vairāk kā 150 reģionālie un nozares partneri,
tās ietvaros notiks augsta līmeņa atklāšanas pasākums 23.martā ES mājā, kam tiks
nodrošināta tiešraide. Papildu informācija par E-prasmju nedēļu 2015 pieejama mājas lapā.

3.2. Augsta līmeņa konference „e-Skills for Jobs 2015”
2015.gada 13. martā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar augsta līmeņa konferenci tiek
atklāta Eiropas Komisijas informatīvā kampaņa „e-Skills for Jobs 2015”. Konference tiek
rīkota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros, pulcējot ap 250
starptautiska mēroga IKT nozares profesionāļus, e-prasmju politikas veidotājus, nozares
uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas. Kampaņa „e-Skills for Jobs 2015” notiks visā
Eiropā, tās ietvaros valsts iestādes un privātās organizācijas kopīgi realizēs dažādas
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aktivitātes un pasākumus, akcentējot digitālās izglītības apguvi, mācību saturā plašāk
izmantojot dažādus IKT risinājumus, kā arī iepazīstinās ar darba un karjeras iespējām Eiropā.
Kampaņas mērķauditorija ir izglītības politikas veidotāji, IKT nozares līderi, IKT praktiķi un
jaunieši, kā arī institūcijas, kas atbild par nodarbinātību. Papildu informācija par pasākumu
pieejama tā mājas lapā.

3.3. Eiropas Datorprasmes sertifikāta programma
LIKTA ir Eiropas Datorprasmes Sertifikāta (ECDL) oficiāla pārstāve Latvijā. Pārskata periodā
realizētas vairāk kā 160 ECDL, ECDL Advanced, eGuardian un eCitizen sertifikācijas kartes.
Kopā sistēmā apkopoti un uzskaitīti ap 600 ECDL testi. Kopā 2014.gadā reģistrēti un izsniegti
ap 110 sertifikāti.
2014.gadā ir lokalizēti un ieviesti 3 jauni ECDL moduļi: M8-Datora lietošanas pamati, M9Tiešsaistes pamati, M10-Sadarbība tiešsaistē. NVA iesniegtas un akreditētas 2 jaunas ECDL
apmācību un sertifikācijas programmas. Uzsākts darbs pie speciālas mācību programmas un
testu izstrādes skolotājiem „Online collaboration tools for Education”.
ECDL testēšanas centru tīklā visā Latvijā šobrīd darbojas 17 centri. Visa ECDL un eCitizen
administrācija noris, izmantojot tiešsaistes sistēmu. Šobrīd sistēmā pieejami 4 pamata ECDL
moduļi, 4 standarta ECDL moduļi, 4 ECDL Advanced moduļi un pamatprasmju modulis –
eCitizen.

3.4. E-prasmju aktivitātes
2014.gadā turpinājās darbs pie e-prasmju veicinātāja (eFacilitator) profila kvalifikācijas un
nepieciešamās apmācību programmas izstrādes, aprūpētāju apmācības programmas
izstrādes un aprobēšanas (Carer+) un digitālo mediju apmācību programmas izstrādes
(Telecentre Multimedia Academy). Tāpat tika turpināta dalība Eiropas digitālo prasmju un eiekļaušanas sadarbības tīklā Unite IT.
2014.gadā noslēdzās ar „Microsoft YouthSpark” globālās iniciatīvas atbalstu realizētās
atbalsta aktivitātes jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem. Nozares eksperti jauniešiem
palīdzēja apgūt IT prasmes, projekta laikā tika apmācīti 200 jaunieši, un katrs no viņiem
nodeva iegūtās zināšanas tālāk vēl pieciem vienaudžiem. Tādējādi kopumā tika izglītoti 1200
jaunieši visā Latvijā. 2014.gadā notika noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti uzvarētāji
konkursā, kurā jaunieši izstrādāja „Infogr.am” prezentācijas, lai demonstrētu iegūtās
prasmes un iedvesmotu jauniešus saistīt savu nākotni ar IT.
2014.gadā uzsākts darbs pie mācību programmas un metodikas izstrādes digitālo prasmju
jomā, kas saistās ar sadarbību tiešsaistē, mākoņdatošanas iespēju izmantošanu
(Online4EDU), mācību metodoloģijas izstrādes, kurā jaunieši līdz 25 gadiem māca seniorus
izmantot informācijas tehnoloģijas, savukārt seniori dalās ar jauniešiem pieredzē, kā risināt
dažādas pieaugušo dzīves problēmas, iekļauties darba tirgū (TRANS E-scouts). Tāpat uzsākts
darbs, lai pārbaudītu praksē darba devēju atbalstītu IKT prasmju apmācības un darba
pieredzes modeli, kas līdz šim veiksmīgi īstenots Īrijā (FIT4JOBS).

3.5. ESF projekts „IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās
tehnoloģijās un biznesa attīstībā”
2014.gadā LIKTA aktīvi turpināja realizēt IKT nozares uzņēmumu darbinieku apmācības
projektu, kurā piedalās gan LIKTA biedrorganizācijas, gan arī IKT nozares un tehnoloģiju
uzņēmumi – kopā projektā iesaistīti vairāk nekā 45 uzņēmumi. Četru gadu laikā kopš
projekta uzsākšanas brīža projektam ir pievienojušies vairāki jauni partneruzņēmumi, ir
organizēti dažādi apmācību kursi, kuru ietvaros apmācīti vairāk nekā 4140 darbinieku, no
kuriem 2450 ir unikālie dalībnieki. Kopējais Eiropas Sociālā fonda atbalsta apjoms četru gadu
laikā, ko saņēmuši LIKTA projekta partneri, ir 1 506 062.47 EUR. Papildu informācija par
projektu pieejama LIKTA mājas lapā.
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3.6. ESF projekts „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro
uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai”
Projekts „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem
konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.
apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai
– atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” atbalstu. Projekta ietvaros tiek palielināta
konkurētspēja un ilgstoša mazo un mikro uzņēmumu izaugsme, izmantojot IKT tehnoloģiju
un e-prasmju sniegtās iespējas.
Projektā tiek īstenotas trīs līmeņu apmācības:
• Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai;
• IKT rīku izmantošana MMU konkurētspējai un attīstībai;
• IKT risinājumu izmantošana biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai.
Kopā 3 gadu laikā paredzēts apmācīt vairāk nekā 5000 mazo un mikro uzņēmumu vadītājus
un darbiniekus. Kopš projekta sākuma kopā sistēmā reģistrējušies jau 1917 komersanti, no
kuriem 1112 atbilst kvalifikācijas prasībām un ir apstiprināti projektam, 890 no tiem jau ir
piedalījušies apmācībās. Kopā no projekta uzsākšanas brīža ir notikušas vairāk nekā 4643
dažādu kursu apmācības.

4. Sabiedriskās attiecības un pasākumi
4.1. LIKTA gadskārtējā konference
2014.gada 11.decembrī tika organizēta LIKTA 16.gadskārtējā konference „Latvijas loma
Eiropas „digitālās kartes” veidošanā”. Konference bija veltīta Latvijas prezidentūras
digitālajām prioritātēm un tās īpašais viesis bija Eiropas Komisijas digitālā vienotā tirgus
viceprezidents Andrus Ansips. Konferencē publiski tika parakstīts pirmais starpvalstu edokuments – sadarbības memorands starp Latvijas un Igaunijas IKT nozaru asociācijām LIKTA
un ITL.
Konferencē piedalījās ap 250 dalībnieki − IKT nozares vadītāji un speciālisti, vadošās valsts
amatpersonas, valsts pārvaldes lēmumu pieņēmēji un atbildīgie par IKT, dažādu nozaru
uzņēmumu un organizāciju IT direktori un vadītāji, pašvaldību pārstāvji un NVO līderi, kā arī
masu mediji. Konferences noslēgumā notika Latvijas IKT gada balvas „Platīna pele 2014”
apbalvošanas ceremonija.

4.2. Latvijas IKT gada balva „Platīna pele”
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balva „Platīna pele” jau vairākus gadus ir
nozīmīga tradīcija IKT nozarē – 2014.gadā LIKTA gadskārtējā konferencē balvas ieguvēji tika
sumināti jau astoto reizi. Latvijas IKT balva tika pasniegta četrās kategorijās – „Risinājumi
pārvaldei”, „Risinājumi biznesam”, „Labākais E-skolotājs” un pirmo reizi kategorijā „Mobilās
lietotnes”. Kopumā „Platīna pele” balvai tika saņemti 42 pieteikumi. Balvas pasniegšana tika
plaši atspoguļota masu medijos.

4.3. Latvijas skolēnu programmēšanas komandas atbalsts
2014.gadā LIKTA kopā ar nozares uzņēmumiem atbalstīja programmēšanas un informātikas
olimpiāžu sagatavošanu un norisi – Latvijas informātikas olimpiādi, Latvijas komandas
sagatavošanos un dalību Baltijas informātikas olimpiādē Palangā (Lietuva) un Vispasaules
informātikas olimpiādē Taipejā (Taivāna). Otro gadu pēc kārtas Baltijas informātikas
olimpiāžu vēsturē visi seši Latvijas dalībnieki izcīnīja medaļas, tostarp mājās pārvedot arī
vienu zelta medaļu. Vispasaules informātikas olimpiādē Latvijas komanda izcīnīja trīs sudraba
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medaļas. Vairāk informācijas LIKTA mājas lapā. Šogad LIKTA kopā ar nozares uzņēmumiem
turpina sniegt atbalstu šai iniciatīvai.

4.4. Citas sabiedrisko attiecību aktivitātes
Pārskata periodā organizēta komunikācija ar medijiem, sagatavoti un izplatīti paziņojumi un
komentāri presei, tai skaitā, par:













ES fondu investīciju apjomu samazinājumu prioritārajam virzienam „IKT pieejamība,
e-pārvalde un pakalpojumi”;
nelicencēto azartspēļu vietņu bloķēšanas prasībām;
kiberdrošības jautājumiem, kā arī drošības pasākumiem internetā (sadarbībā ar
Latvijas Komercbanku asociāciju);
IKT tehnoloģiju izmantošanu aprūpē;
12. Saeimas vēlēšanās kandidējošo politisko spēku priekšvēlēšanu programmām,
izvērtējot IKT tematiku un ar tām saistītās inovāciju, zinātnes un izglītības jomas;
Eiropas Savienības digitālo vienoto tirgu;
nozares apgrozījumu, eksporta datiem un citiem statistikas rādītājiem;
informātikas un programmēšanas apguvi vispārējās izglītības iestādēs, analizējot
informātikas skolotāju aptaujas rezultātus un sniedzot rekomendācijas Izglītības un
zinātnes ministrijai;
obligāto centralizēto eksāmenu ieviešana ķīmijā / fizikā;
Latvijas e-indeksa rezultātiem;
Latvijas un Baltkrievijas IKT asociāciju sadarbību digitālo tirgu attīstībā u.c.

Pārskata periodā ir uzturēta un attīstīta sadarbība ar masu medijiem, paužot LIKTA viedokli
par nozari un informācijas sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, kā arī nodrošināta LIKTA un
tās aktivitāšu prezentēšana starptautiskos pasākumos un konferencēs. Lielāko daļu preses
materiālu tulkošana krievu valodā, kā arī individuāls darbs ar krievvalodīgajiem žurnālistiem
ļāvis ar LIKTA vēstījumiem ieinteresēt arī krievvalodīgos medijus.
2014.gadā LIKTA turpināja sadarbību ar sabiedrisko attiecību aģentūru (Communications &
Strategies), kas palīdzēja komunicēt nozares sasniegumus un izaicinājumus. Pārskata periodā
darbojušies LIKTA profili sociālajos tīklos, sekotāju pieaugums visos LIKTA sociālo tīklu kontos
kopā sastāda 216 (114%), kopā lietotāju skaits sasniedz 1082 sekotājus Twitter un 418
sekotājus Facebook. Paralēli reaģējošai komunikācijas taktikai, kad LIKTA sniedz atbildes uz
žurnālistu jautājumiem pēc pieprasījuma, LIKTA veidojusi proaktīvu taktiku – atbilstoši
aktualitātēm publiskajā telpā piedāvājot medijiem oriģinālkomentārus, aicinot veidot
plašākas publikācijas ar LIKTA viedokļiem, tostarp iniciējot intervijas presē, radio un
televīzijā.
Izceļot IKT aktualitātes reģionos un strādājot individuāli ar žurnālistiem ārpus Rīgas,
nostiprinājusies reģionālo mediju interese par dažādām nozares aktualitātēm, piemēram,
„Platīna Pele” laureātiem, programmēšanas olimpiādes uzvarētājiem, „E-prasmju nedēļu”.
LIKTA publiskās aktivitātes sekmējušas trešo personu interesi iesaistīt LIKTA dažādu nozarei
būtisku jautājumu aktualizēšanā publiskajā telpā. Kā piemēru var minēt Izglītības un zinātnes
ministriju un Valsts izglītības satura centru, kopīgi komunicējot jauna mācību priekšmeta
„Datorika” satura izstrādi. Tāpat pēc LIKTA un citu nozaru asociāciju aktīvas komunikācijas
tika panākts, ka no 2016.gada vidusskolās tiks ieviests obligātais eksāmens fizikā / ķīmijā.
Pozitīvu rezonansi radīja LIKTA sadarbībā ar Latvijas komercbanku asociāciju iniciētā
kampaņa par e-drošības jautājumiem.
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Žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurā, kas iznāca 2014.gada vidū, tika
apkopoti raksti, kuros tika analizētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izpausmes
dažādās politiku jomās – izglītībā, kultūrā, drošībā un pakalpojumos, – parādot tehnoloģiju
plašo pielietojumu un nozīmi.
Kopējais LIKTA publicitātes apjoms pagājušajā gadā sasniedzis 682 publikācijas, kas ir par 83
publikācijām vairāk kā 2013.gadā, turklāt ir palielināts publikāciju skaits visos mediju
segmentos (interneta mediji 75%, drukātie mediji 10%, TV/radio 10%). Izstrādātas
infografikas E-prasmju partnerības Latvijā rezultātu apkopojums „IKT apmācības” un
„Politikas iniciatīvas un projekti”.
LIKTA ietvaros darbojas PR darba grupa, kurā visas LIKTA biedrorganizācijas ir aicinātas aktīvi
iesaistīties, sniedzot priekšlikumus kopīgu komunikācijas aktivitāšu īstenošanā.
Atsaucoties uz LIKTA Kopsapulcē izteikto ideju par nozares informatīvo kampaņu, 2014.gada
laikā izstrādāts kampaņas koncepts „Loģiskā atlase” un izvēlēta sabiedrisko attiecību
kompānija – Komunikācijas aģentūra, kura uzvarēja LIKTA konkursā. Šobrīd notiek
sagatavošanas darbs kampaņas uzsākšanai.

4.5. Starptautiskās sadarbības aktivitātes
Starptautiskajā sadarbībā kā galvenās LIKTA aktivitātes pārskata periodā var minēt:


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



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



Turpināta sadarbība ar starptautisku elektronisko komunikāciju asociāciju IEEE
Communications Society (COMSOC);



Informācijas sagatavošana un izplatīšana par LIKTA, IKT nozari un informācijas
sabiedrību Latvijas un ārvalstu vēstniecībām un LIAA pārstāvniecībām, Eiropas
Komisijai, Telecentre Europe, 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;



2014.gada augusta nogalē notika ITL valdes vizīte Latvijā, tās laikā tika pārrunāta
sadarbība Latvijas Prezidentūras ietvaros un pārrobežu e-pakalpojumu
veicināšana, kā arī e-paraksta izmantošana, lai parakstītu elektroniskos
dokumentus starp Baltijas valstīm;



2014.gada novembrī Latvijā ieradās Infobalt valdes delegācija, tikšanās laikā tika
pārrunāti aktuālākie IKT nozares jautājumi, sadarbība Latvijas Prezidentūras
ietvaros un sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm un citi jautājumi.

