LIKTA valdes darbības pārskats
Valdes darbības laikā no 2017.gada 21.marta līdz 2018.gada 27.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 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 1 jauns a-biedrs. 6 o-biedri
paziņojuši par savu vēlmi izstāties. O-biedru skaits kopā – 102. Asociēto biedru skaits kopā –
59.

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


Izglītības un profesionālās izglītības attīstības darba grupa;



eID darba grupa;



E-komercijas darba grupa;



Autortiesību darba grupa;



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 darba grupa;



Darba grupa par datu aizsardzības jautājumiem (EDAT);



E-rēķinu darba grupa.

1.3. LIKTA mājaslapa
LIKTA mājaslapā pieejama informācija par galvenajām LIKTA aktivitātēm, paziņojumi presei,
LIKTA organizēto pasākumu apraksti un materiāli. Mājaslapā tiek ievietoti arī LIKTA biedru
jaunumi un cita ar nozari saistīta informācija. Balstoties uz datiem, kas bija pieejami atskaites
sagatavošanas brīdī, pārskata periodā vidēji mēnesī mājaslapu apmeklēja ap 1050 unikālu
lietotāju.
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1.4. LIKTA biedru sanāksmes un semināri
Pārskata periodā notikušas regulāras LIKTA darba grupu sanāksmes, sadarbībā ar biedriem un
partneriem organizēti dažādi semināri. Piemēram, LIKTA EDAT darba grupas, kas strādā pie
datu aizsardzības jautājumiem, ietvaros sadarbībā ar LIKTA asociēto biedru sekciju notika trīs
semināri par Vispārējo datu aizsardzības regulu un tās ieviešanu. Semināros piedalījās gan
LIKTA biedri, gan eksperti no Datu valsts inspekcijas, KPMG, ZAB “Vilgerts” un citām
organizācijām. 2017.gada vasarā notika LIKTA biedru neformāla tikšanās ar Jāni Bergu – IKT
nozares guru un celmlauzi, kurš dalījās pieredzē par uzņēmējdarbības uzsākšanu ASV.
2017.gada nogalē notika seminārs LIKTA biedriem “IKT speciālistu atalgojuma tendences”,
kas tika organizēts sadarbībā ar Fontes, prezentējot IKT sektora pētījumu, kas tiek veidots jau
desmito gadu, analizējot atalgojuma informāciju par vairāk nekā 6.7 tūkst. darbiniekiem 55
organizācijās.
LIKTA biedriem nodrošināta iespēja piedalīties dažādu trešo pušu organizētos pasākumos par
speciālu dalības maksu.

2. Nozares attīstība
Pārskata periodā turpināts aktīvs darbs, lai veicinātu nozares izaugsmi, sekots līdzi tam, lai IKT
kā prioritārai nozarei tiktu paredzētas valsts atbalsta aktivitātes, 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 darbības virzienus pārskata periodā varētu minēt:


LIKTA ir aktīvi sekojusi tam, lai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare būtu
atspoguļota Ekonomikas un citu ministriju attīstības dokumentos un stratēģijās,
atzīstot to par valsts atbalsta prioritāru jomu;



LIKTA ir uzsākusi darbu pie rīcības kodeksa izstrādes Vispārīgās datu aizsardzības
regulas piemērošanai, kodeksa projektu tuvākajā laikā plānots nodot apspriešanai
LIKTA darba grupai datu aizsardzības jautājumos un pēc saskaņošanas iesniegt Datu
valsts inspekcijā;



LIKTA sekojusi aktivitātēm saistībā ar Viedo specializācijas stratēģiju, veicinot IKT
nozares iespējas iesaistīties pētniecības un inovāciju aktivitātēs un sadarbību starp
nozares uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, tostarp Kompetences centru
programmas ietvaros;



LIKTA turpinājusi aktīvu darbu, lai mazinātu administratīvo slogu publiskajos IT
iepirkumos, LIKTA eksperti izstrādājuši IKT nozares rekomendācijas saimnieciski
izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā;



LIKTA aktīvi piedalījusies ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda aktivitātēs,
sekojot VARAM un citu ministriju aktivitātēm ES fondu ieviešanā un sniedzot
priekšlikumus saistībā ar IKT jomu, apkopotas rekomendācijas publiskā sektora ES
fondu ieviešanas līgumiem.
Pārskata periodā LIKTA ir aktīvi sadarbojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts
izglītības satura centru (VISC), lai veicinātu datorikas apguvi Latvijas skolās. LIKTA kopā ar
biedriem un partneriem sekmējusi jauna mācību satura izstrādi. Būtiskākais šo aktivitāšu
mērķis ir veicināt IKT jomas speciālistu skaita pieaugumu nākotnē, jo Latvijā joprojām
vērojams izteikts šīs jomas darbaspēka trūkums.
2017.gada 22.martā LIKTA sadarbībā ar Latvijas augstskolām un IKT nozares uzņēmumiem
“Digitālās nedēļas” ietvaros organizē Latvijas IKT profesionāļu dienai (agrāk – Latvijas
Programmētāju diena) veltītu konferenci un citus pasākumus, piemēram, radošās darbnīcas

3
studentiem. Konferences ietvaros talantīgākajiem studentiem tiek pasniegtas lēdijas Adas
Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas. Konferences programmā iekļautas prezentācijas par
jaunumiem kvantu datoru jomā, datu vizualizācijā, kiberdrošībā, mašīnmācīšanās un citās
jomās, kā arī paneļdiskusija “IKT nozare – jaunas karjeras iespējas visiem” par
starpdisciplinaritāti saistībā ar IKT nozari, jaunajām profesijām un speciālistu piesaisti IKT.
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 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. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju (VARAM) un CSP veikta DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa) datu
analīze atbilstoši Latvijas aktuālajai situācijai un sagatavoti priekšlikumi statistikas
aktualizācijai un pasākumiem konkrētu jomu uzlabojumiem.
2017.gada sākumā LIKTA un VARAM parakstītajam sadarbības memorandam “Par kopīgiem
mērķiem Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts
attīstībā” pievienojās vairāk nekā 20 IKT uzņēmumi, NVO, izglītības un pētniecības iestādes,
un gada laikā šie partneri ir veiksmīgi popularizējuši Latvijas sasniegumus un potenciālu lielo
datu jomā.
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.
Arvien aktīvāk notiek sadarbība ar citu nozaru asociācijām, veicinot sinerģiju starp industrijām
un tehnoloģiju lietpratīgu izmantošanu citu tautsaimniecības jomu uzņēmējdarbības
procesos. Piemēram, LIKTA ir iesaistījusies projektā “Digital Innovation Network” (DIGINNO),
kura mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un ātrāku digitālā vienotā tirgus izveidi Baltijas Jūras
reģionā. Projekta uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU
efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā
tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos epakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā.
LIKTA ietvaros aktīvi darbojas e-rēķinu darba grupa. Projekta Internet of Business (IoB)
ietvaros, kas tiek īstenots ar CEF Telecom 2016 programmas eInvoicing atbalstu, notiek
pieredzes un labās prakses apmaiņa starp Latvijas un Igaunijas, Somijas e-rēķinu jomas
spēlētājiem. 2017.gada nogalē LIKTA organizēja semināru “E-rēķini – viens no elektroniskās
dokumentu aprites stūrakmeņiem”, kurā tika diskutēts par aktivitātēm e-rēķinu jomā Latvijā
un par veicamajiem darbiem, lai Latvijā pēc iespējas ātrāk veiksmīgi darbotos un tiktu plaši
lietota strukturētu un standartizētu elektronisko rēķinu aprite. Semināra ietvaros bija iespēja
iepazīties ar Eiropas regulējumu, kā arī Somijas un citu ziemeļvalstu pieredzi e-rēķinu jomā.

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

4
grupās un ekspertu apspriedēs. Starp jautājumiem, kas koordinēti sadarbībā ar LDDK un LTRK,
var minēt, piemēram:






Pārskata periodā organizēta sadarbība nozares interešu virzīšanā un aizstāvībā dažādu
normatīvo aktu projektu, vadlīniju un informatīvo ziņojumu sakarā, tostarp, saistībā
ar grozījumiem likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, grozījumiem
Elektronisko sakaru likumā, ERAF atbalstu programmai “Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana”, grozījumiem Ministru kabineta noteikumos
“Uzturēšanās atļauju noteikumi”, personas datu aizsardzības jautājumiem un publisko
iepirkumu jautājumiem;
izglītības un nodarbinātības jomā turpināta sadarbība ar LDDK eIKT nozares ekspertu
padomi par profesionālās izglītības jautājumiem;
digitālā vienotā tirgus jautājumi skatīti sadarbībā ar BUSINESSEUROPE Digital Agenda
Taskforce;
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 aktīvi iesaistījusies dažādu
nozarei aktuālu likumdošanas aktu izstrādē un apspriešanā, sniegusi viedokli, piemēram,
par:


likumprojektu “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”;



fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu;



grozījumiem Nacionālajā numerācijas plānā;



augstākās izglītības un zinātnisko institūciju attīstības stratēģijām;



grozījumiem Vispārīgajos būvnoteikumos;



noteikumu projektu “Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai
piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā”;



Latvijas pozīciju par Eiropas jaunajiem finanšu nozares dokumentiem;



elektronisko pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;



PVN apgrieztās maksāšanas kārtības efektivitāti un lietderību;



likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””;



elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu;



priekšlikumiem saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izvēles kritēriju piemērošanai IT
jomā;



SPRK darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanu;



par elektronisko sakaru likuma (ESL) 18.1 panta piemērošanu;



elektronisko sakaru nozares politikas plāna 2017.–2020.gadam projektu;
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grozījumiem ESL saistībā ar Universālā pakalpojuma sniedzēja izvēli;



grozījumiem MK noteikumos Nr.653 par ES fondu pasākuma “Centralizētu publiskās
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un
attīstība" īstenošanas noteikumiem;



likumprojektu “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”;



vadlīnijām godīgas komercprakses īstenošanai kolektīvās iepirkšanās jomā;



5G ieviešanu;



MK noteikumu projektu “Nacionālais radiofrekvenču plāns”, radiofrekvenču plāna
grozījumiem;



likumprojektu “Personas datu apstrādes likums”;



noteikumu projektu “Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku
darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki”;



Latvijas Trešo nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu;



saglabājamo datu apstrādi elektronisko sakaru nozarē un atbilstošo normatīvo
regulējumu;



grozījumiem VAS ES publisko maksas pakalpojumu cenrādī;



uzturēšanās atļauju noteikumiem;



numerācijas datubāzes finansēšanas mehānismu, nacionālo numerācijas resursu
izmantošanu IoT un M2M pakalpojumiem;



MK noteikumu projektu “Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem”.

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 un citām valsts pārvaldes institūcijām.
Pārskata periodā LIKTA valdes locekļi un biedri piedalījušies VARAM organizētajās ekspertu
līmeņa apspriedēs par VARAM kompetences jautājumiem, tostarp par informatīvo ziņojumu
par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma
izvērtējumu, par numerācijas datubāzes atjaunošanas finansējuma izvērtēšanu, atveramajām
datu kopām un publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes
un privātā sektora mijiedarbību šajos jautājumos, informatīvā ziņojuma projektu
“Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”, par iestāžu informāciju
internetā, par informatīvo ziņojumu Latvijas rādītāju uzlabošanai DESI indikatora kontekstā,
par oficiālās e-adreses ieviešanu, par informācijas sistēmu arhitektūras vadlīnijām.

2.3. 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 sarakstu ar specialitātēm
(profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā
var tikt uzaicināti ārzemnieki, piemērojot atvieglotus nosacījumus, par sociālo partneru un
darba devēju lomu darba tirgus prognozēšanā un plānošanā, par darba tirgus vidēja un
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ilgtermiņa prognozēm, uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu un citiem
jautājumiem.
Informācijas sabiedrības padome
LIKTA ir pārstāvēta Informācijas sabiedrības padomē, ko vada Ministru prezidents.
Informācijas sabiedrības padomē 2017. gadā apspriesti tādi jautājumi kā informatīvais
ziņojums par atveramajām datu kopām, informatīvais ziņojums par iespēju nodrošināt datu
izsniegšanu valsts pārvaldes iestādēm bez maksas, Valsts kontroles revīzijas ziņojums, kas
saistīts ar publisko datu apstrādi, ERAF IKT 1. kārtas projektu virzība un 2. kārtas indikatīvo
projektu saraksts un citi jautājumi. Padomes materiāli izsūtīti LIKTA biedriem.
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.
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 televīzijas
pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanu un darbs autortiesību likuma darba
grupā. LIKTA eksperti iepazinušies ar pētījuma “Privātkopēšanas aktivitāte Latvijas iedzīvotāju
vidū” un sagatavoti kopīgi priekšlikumi no LIKTA, LDTA, LIA, LETERA un LTA, paužot viedokli,
ka nesēja atlīdzības regulējums Latvijā ir uzlabojams nevis paplašinot nesēju loku, bet gan
pārskatot nesēja atlīdzības sistēmu konceptuāli, pārredzamā nākotnē atceļot to un tās vietā
stimulējot jaunus veidus, kā nodrošināt autoriem iespēju saņemt atlīdzību par savu darbu
izmantošanu.
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 2017. gadā apspriesti tādi jautājumi kā
priekšlikumi Elektronisko sakaru nozares politikas plānam 2017.–2020.gadam, elektronisko
sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība un nodevu noteikšanas kārtība,
grozījumi elektronisko sakaru likumā un citi jautājumi.
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 (SM), Finanšu ministrijā,
Ekonomikas ministrijā, Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Iekšlietu ministrijā,
Iepirkumu uzraudzības birojā, Valsts Ieņēmumu dienestā un citās. Pārskata periodā LIKTA
pārstāvji ir deleģēti SM darba grupā autonomās braukšanas iniciatīvas attīstībai Latvijā, VAS
“Elektroniskie sakari” cenrāža darba grupā un 5G darba grupā. Tāpat LIKTA aktīvi piedalījusies
un paudusi viedokli Saeimas komisijās.
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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, tostarp
Elektronikas un datorzinātņu institūtam, sabiedrībai Tilde. LIKTA izglītības darba grupā izskatīti
un sniegti atzinumi par LIKTA biedrorganizāciju izglītības attīstības aktivitātēm:
















Transporta un sakaru institūtam par programmu “Robotika”;
Rīgas Tehniskai koledžai (RTK) par turpmāko attīstību;
Ventspils Tehnikumam par PIKC statusu;
PIKC “Valmieras tehnikums” par IT nozares izglītības attīstību, sagatavojot
3.kvalifikācijas līmeņa speciālistus izglītības programmā “Programmēšana” ar
kvalifikāciju – programmēšanas tehniķis;
“Biznesa augstskolai Turība” par jaunu IT studiju virzienu programmā “Informācijas
tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un
datorzinātnes”;
Vidzemes augstskolai par profesionālā maģistra studiju programmu “Kiberdrošības
inženierija”;
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai par Telekomunikāciju apmācības
laboratorijas aprīkojuma modernizēšanu;
RISEBA par jaunu maģistra programmu “Lielo datu analīze”;
PIKC Rīgas Tehniskai koledžai par studiju programmu attīstību;
Liepājas Universitātei par jaunas profesionālā bakalaura studiju programmas “Viedās
tehnoloģijas” izveidi sadarbībā ar Ventspils Augstskolu studiju virzienā “Informācijas
tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un
datorzinātne”;
Latvijas Universitātei par studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu;
Rīgas Tehniskai Universitātei par studiju programmu konsolidācijas plānu.

LIKTA deleģēti pārstāvji darbojas eIKT nozares ekspertu padomē, kurā tiek risināti
profesionālās izglītības jautājumi, LIKTA pārstāvji darbojas Rīgas Tehniskās koledžas
Padomnieku konventā, PIKC Rīgas Valsts Tehnikuma konventā, Jelgavas Tehnikuma padomē.
LIKTA eksperti deleģēti LDDK vairāku studiju virzienu (Ekonomikas un kultūras augstskolas
studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas,
datorvadība un datorzinātne” un Latvijas Universitātes studiju virziens “Informācijas
tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”)
akreditācijai. LIKTA eksperti deleģēti Valsts Izglītības satura centram eksāmenu satura
ekspertēšanai profesionālajās kvalifikācijās – datorsistēmu tehniķis un programmēšanas
tehniķis.
LIKTA eksperti deleģēti Valsts izglītības un satura centram, lai sniegtu priekšlikumus skolas
vecuma bērnu apmācības moduļu izstrādē IKT jomā un datorikā. Neatkarīgi eksperti deleģēti
darbam LDDK kā nozares eksperti Ekonomikas un kultūras augstskolas profesionālās bakalaura
studiju programmas “Datorspēļu dizains un grafika” licencēšanai.
Pārskata periodā notikusi LIKTA un Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) tikšanās, kuras laikā
apspriesta sadarbība nodarbinātības jomā – par NVA atbalstu un iesaisti IKT darbaspēka
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trūkuma risināšanas jautājumos, par ES fondu programmu nosacījumiem un citiem
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, skolotājiem un mazajiem un mikro
uzņēmējiem.

3.1. Digitālā nedēļa 2018
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2018. gadā no 19. līdz 23. martam
organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas
kampaņas ALL Digital week 2018 ietvaros. Latvijā Digitālā nedēļa notiek jau 9 reizi (agrākais
nosaukums – E-prasmju nedēļa).
2018. gada Digitālās nedēļas Latvijā galvenās tēmas:


Viedvalsts un digitālās prasmes, digitālo pakalpojumu izmantošana;



Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam jauniešiem;



Drošība un pārliecība digitālajā vidē;



Kritiskā domāšana un mediju pratība;



Digitālās prasmes un mūžizglītība;



Digitālās prasmes IKT profesionāļiem.

Digitālās nedēļas ietvaros tiek organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam iespējams
sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās,
nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Nedēļas ietvaros iespējams
pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.
Digitālās nedēļas 2018 pasākumu organizēšanā ir iesaistījušies vairāk kā 300 partneri, tostarp
vairāk kā 70 pašvaldības (reģionālie koordinatori) un kopumā notiek vairāk kā 500 dažādi
pasākumi.

3.2. E-prasmju aktivitātes: apmācību programmas un sertifikācija
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.
2017. gadā turpinājās darbs pie ITSVET (ICT Security in VET) projekta īstenošanas, kura mērķis
ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un
materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs. Projektu ietvaros izstrādātās
apmācību metodikas un programmas LIKTA ir prezentējusi darba grupās un semināros, kā arī
tās ir iesniegtas un iekļautas NVA atbalstīto programmu sarakstā.
2017. gadā turpināta Erasmus programmas projektu HIS4HE (“Veselības informācijas sistēmas
apmācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā”) un YouthWork HD īstenošana.
Projekta HIS4HE ietvaros tiek izstrādāta un ieviesta jauna veselības informācijas sistēmas
apmācību programma, moduļi, mācību materiāli un starptautiski atzīta sertifikācijas sistēma
apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā. Projekta zināšanu novērtēšanai tiek izmantots
Eiropā vispāratzītais ECDL Veselības prasmju un zināšanu standarts, kura pamatā ir veselības
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informācijas sistēmas programmas saturs un nepieciešamo zināšanu līmenis. 2017. gada
nogalē tika apstiprinātas projekta ietvaros izstrādātās mācību programmas un apmācību
metodoloģija, kas paredz piemērot praktizējošo ārstu, medicīnas personāla un medicīnas
studentu zināšanu apguvi atbilstoši jaunajām E-veselības sistēmas prasībām Latvijā un Lietuvā.
Darba procesā lielu ieguldījumu sniedza Vācijas partneris, kurš dalījās pieredzē, kas gūta Eveselības sistēmas ieviešanas procesā Vācijā. Turpmākajos HIS4HE projekta īstenošanas
plānos ietilpst mācību materiālu izstrādāšana lietošanai e-vidē, kā arī atbilstošu ECDL testu
izstrāde.
Projekta YouthWork HD ietvaros tiek veidota vienota tiešsaistes platforma, kas nodrošinās
pieeju mācību materiāliem un iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci dažādās jaunatnes
darbā svarīgās jomās, īpaši uzsverot IKT izmantošanas iespējas apmācībā un dažādu
ieinteresēto pušu sadarbībā.
LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia īstenotā projekta “Digitālās prasmes manam nākotnes
darbam” ietvaros vairāk kā 20 skolotāji un dažādiem Latvijas novadiem tika sagatavoti
kompetencēs balstītās digitālo prasmju apmācībās 4 digitālo darbu profesijās: mājas lapu
izstrāde; datorspēļu izstrāde; digitālais marketings; multimediju satura veidošana. Projekta
ietvaros tika apmācīti 450 jaunieši vecumā no 12-26 gadiem, kas pabeidzot apmācības
izstrādāja praktiskus digitālos projektus. Kopumā projekta ietvaros jaunas zināšanas tika
nodotas vairāk kā 1600 jauniešiem visā Latvijā.
LIKTA sadarbības ar CISCO 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 Latvijā un saņemt CISCO sertifikātu.
2018. gada pirmajā pusē plānots veikt skolotāju-instruktoru apmācību, kuri vēlāk varēs paši
veikt skolēnu apmācību. Plānots apmācīt vismaz 20 skolotājus un tiešsaistes kursos iesaistīt
vismaz 200 skolēnus. 2018.gada sākumā notika informatīvi webināri “LIKTA CISCO akadēmijas
apmācības Latvijas skolotājiem“.
2017.gada beigās Rīgā tika pasniegtas ES “Erasmus+” programmas kvalitātes balvas par 2014.
gadā uzsāktajiem projektiem. LIKTA vadītais un īstenotais projekts Online4EDU “Tiešsaistes
sadarbības metožu un rīku ieviešana izglītībā” ieguva Valsts izglītības attīstības aģentūras
Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” galveno
kvalitātes balvu “Spārni 2017” nominācijā 2014. gada “Erasmus+” stratēģiskās partnerības
projekts skolu izglītības sektorā. Projekta ietvaros tika izstrādāta mācību programma,
apmācību metodika un rīki, kas saistās ar skolotāju sadarbību tiešsaistē, mākoņdatošanas un
inovatīvu digitālo tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā. Projekta laikā inovatīvajās
digitālajās apmācībās iesaistījās visdažādāko priekšmetu skolotāji no visas Latvijas: Rīgas,
Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Tukuma, Talsiem, Rēzeknes, Saldus, Dobeles un citiem Latvijas
novadiem.

3.3. ES fondu projekts “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un
nozares attīstībai”
Pārskata periodā LIKTA turpinājusi īstenot projektu „IKT profesionāļu apmācības inovāciju
veicināšanai un nozares attīstībai” saskaņā ar 2016.gada 13.jūnijā noslēgto līgumu Nr.
1.2.2.1/16/A/003 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). Projekts tiek īstenots
1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma
“Atbalsts nodarbināto apmācībām” 1.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā.
Kopējais projekta ERAF finansējums 899 585,70 EUR.
Pavisam projektā apmācībās šobrīd aktīvi iesaistījušies vairāk kā 60 IKT un citu nozaru
uzņēmumu darbinieki – gan LIKTA biedri, gan Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas, Latvijas
Interneta asociācijas un Latvijas IT Klastera biedri, kā arī citi tehnoloģiju nozaru uzņēmumi.
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Kopējais ERAF atbalsta apjoms no projekta īstenošanas uzsākšanas brīža, ko saņēmuši LIKTA
projekta partneri, ir 553 220,38 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

3.4. ES fondu projekts „ Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un
digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”
Pārskata periodā LIKTA turpinājusi īstenot projektu „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. Projekts tiek īstenots 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 palīdzēs uzlabot MMU darbinieku un pašnodarbināto
personu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes. Kursu programmas ir izveidotas
tā, lai to apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu
inovāciju, kā arī uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.
Projekta laikā tiks 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
2020. gadam plānots apmācīt vairāk kā 6500 mazo un mikro uzņēmumu vadītājus un
pašnodarbinātos.
2017.gadā apmācīti 689 darbinieki no gandrīz 300 dažādu nozaru uzņēmumiem un
pašnodarbinātās personas. Kopumā dalībai projektā kvalificēti jau vairāk kā 400
komersanti un pašnodarbinātie.
Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF projekta atbalsts: 2 001

937.50 EUR.
Jāpiebilst, ka 2017.gada nogalē Eiropas Savienības organizētās Digital Skills and Jobs Coalition
konferences laikā LIKTA projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo
tehnoloģiju attīstībai Latvijā” saņēma augstu Eiropas Komisijas (EK) novērtējumu, tiekot atzīts
par vienu no četrām labākajām praksēm kategorijā Digital Skills for Labour Force.

3.5. Latvijas skolēnu programmēšanas komandas atbalsts
2017.gadā LIKTA kopā ar nozares uzņēmumiem turpināja atbalstīt informātikas olimpiāžu
sagatavošanu un norisi – Latvijas informātikas olimpiādi Liepājā (Latvija), Latvijas komandas
sagatavošanos un dalību Baltijas informātikas olimpiādē Bergenā (Norvēģija) un Vispasaules
informātikas olimpiādē Teherānā (Irāna). Baltijas informātikas olimpiādē mūsu komandas
dalībnieki 56 dalībnieku konkurencē izcīnīja pilnu medaļu komplektu – zelta, sudraba un
bronzas medaļas. Vispasaules informātikas olimpiādē Latvijas komanda, piedaloties 308
jaunajiem programmētājiem no 83 valstīm, izcīnīja vienu bronzas godalgu. Informācija par šo
iniciatīvu apkopota LIKTA mājas lapā. Arī šogad LIKTA kopā ar nozares uzņēmumiem turpina
sniegt atbalstu šai iniciatīvai.
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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, Lattelecom, Microsoft un RIX Technologies.
2017. gada marta beigās tikaPuses savstarpēji sadarbojas, 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.
2017. gada marta beigās tika atjaunots sadarbības memorands, paplašinot partnerību un
pievienojoties CERT.LV, LU MII, LVRTC, Latvijas Digitālās Drošības aliansei un UNESCO Latvijas
Nacionālai Komisijai. Memoranda saturs tika aktualizēts 2017.-2020. gadam.

4. Sabiedriskās attiecības un pasākumi
4.1. LIKTA gadskārtējā konference
2017.gada 7.decembrī tika organizēta LIKTA 19.gadskārtējā konference “Latvija ceļā uz
viedvalsti – datos balstīta pārvalde un ekonomika”. Konferencē augsta līmeņa eksperti
diskutēja par datu ekonomikas izaicinājumiem un digitālās transformācijas iespējām
uzņēmumiem radīt globāli konkurētspējīgus produktus, izmantojot inovāciju platformu, kurā
valsts un uzņēmēji iesaistītu zinātni, akadēmiskos spēkus un ārvalstu investorus. Pasākumā
piedalījās vairāk kā 250 dalībnieki − IKT nozares uzņēmumu vadītāji un profesionāļi, politiķi,
valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī dažādu nozaru uzņēmumu un organizāciju IT direktori un
datu ekonomikas speciālisti, mediju pārstāvji. Pasākuma tiešraidi noskatījušies vairāk kā 2
tūkstoši skatītāju. Konferences ietvaros tika pasniegtas prestižās Latvijas IKT gada balvas
“Platīna pele 2017”.

4.2. Latvijas IKT gada balva „Platīna pele”
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balva „Platīna pele” ir nozīmīga tradīcija IKT
nozarē – 2017.gadā LIKTA gadskārtējā konferencē balvas ieguvēji tika sumināti jau
vienpadsmito reizi. LIKTA gadskārtējam konkursam “Platīna pele 2017” tika iesniegti 40
pieteikumi četrās pamatkategorijās – E-pārvaldes risinājumi, E-pakalpojumi sabiedrībai;
Risinājumi biznesam; Labākais E-skolotājs un jaunā kategorijā „Labākā kiberdrošības
iniciatīva”, kas tika veidota sadarbībā ar Aizsardzības ministriju. Speciālbalvas pasniedza
konferences galvenais partneris SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, kategorijas “Labākais Eskolotājs” partneris SIA “Tilde” un veiksmīgākā E-paraksta integrācijas risinājuma
speciālbalvas partneris VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

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






digitālajām prasmēm, kas noteiks biznesa konkurētspēju, un par digitālo tehnoloģiju
izmantošanu biznesā;
kompetenču pieeju mācību saturā;
ieguvumiem un izaicinājumiem, ko rada Digitālā Vienotā tirgus izveide;
kiberdrošības jautājumiem;
nozares rezultātiem un sasniegumiem, nākotnes perspektīvām;
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e-pakalpojumu aktualitātēm Latvijā;
tehnoloģiju lietpratīgu izmantošanu mazo un mikrouzņēmumu konkurētspējas
veicināšanā;
grozījumiem Imigrācijas likumā kontekstā ar darbaspēka piesaisti IKT nozarē;
digitālās vides sakārtošanu tautsaimniecības veicināšanai, sekmējot e-rēķinu
ieviešanu;
IKT nozares eksporta kāpumu;
e-komercijas izplatību;
ES datu aizsardzības regulu;
oficiālās elektroniskās adreses izveidi un citiem.

Pārskata periodā organizēti mediju pasākumi un PR komunikācija konferenču un citu
pasākumu ietvaros, ietverot:






Digitālo nedēļu;
LIKTA gadskārtējo konferenci;
programmatūras testēšanas konferenci “TAPOST”;
sadarbībā ar VISC organizēto programmēšanas olimpiāžu laureātu sveikšanu pie
Valsts prezidenta;
Latvijas IKT profesionāļu dienu un citus pasākumus.

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 vēstījumus atspoguļot arī krievvalodīgajos medijus.
2017.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 343 (12%), sekotāju kopskaitam sasniedzot 3099. 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, Latvijas IKT
profesionāļu dienu, Digitālo nedēļu un citām aktivitātēm.
LIKTA publiskās aktivitātes sekmējušas trešo personu interesi iesaistīt LIKTA dažādu nozarei
būtisku jautājumu aktualizēšanā publiskajā telpā. Kā piemēru var minēt LIKTA, VARAM, IKT
nozares uzņēmumu, asociāciju un izglītības iestāžu parakstīto memorandu par kopīgiem
mērķiem Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts
attīstībā.
Kopējais LIKTA publicitātes apjoms šajā pārskata periodā sasniedzis 735 (809) publikācijas.
Pārskata perioda laikā palielinājies publikāciju skaits drukāto mediju segmentā – 110 (101) un
TV un Radio segmentā 98 (86). Savukārt publikāciju skaits krievu valodā sasniedzis 101 (131).
Kopējo publicitāti ietekmējušas mediju vides izmaiņas, kad arvien būtiskāk kļūst materiālu
ekskluzivitāte, līdz ar to būtiski samazinājies pārpublicējumu skaits. Vidēji pārskata periodā ir
nodrošinātas 67 publikācijas mēnesī.
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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 – Telecentre Europe, 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, 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;



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



2017. gadā LIKTA ir darbojusies ECSO jeb European Cybersecurity Organisation,
kas ir nesen dibināta 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;



LIKTA pārstāvji pārskata periodā ir piedalījušies un uzstājušies sekojošos
starptautiskos forumos un konferencēs:
o Digitālā asambleja, 2017.gada jūnijā Maltā;
o ALL DIGITAL Summit 2017.gada oktobrī Barselonā;
o E-rēķinu ieviešanas seminārā 2017.gada novembrī Tallinā;
o Internet Governance Forum 2017.gada decembrī Ženēvā;
o Nordic Cybersecurity Cluster seminārā 2017.gada decembrī Helsinkos;
o Eiropas Savienības organizētā Digital Skills and Jobs Coalition konferencē
2017.gada decembrī Briselē.

