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1.Priekšvārds
Godātie lasītāji!

Nododot Jūsu vērtējumam valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras” (LIAA) pārskatu par tās darbību 2006.gadā, vēlos iepazīstināt Jūs ar LIAA
paveikto aizvadītājā gadā.

Saskaņā ar 2004.gada 27.janāvara starp Ekonomikas ministriju un valsts aģentūru
„Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgto pārvaldes līgumu, LIAA vidēja
termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2004. – 2006. gadam un LIAA darbības plānu
2006. gadam, LIAA 2006.gadā īstenoja pasākumus investīciju piesaistē, tirdzniecības
(eksporta) veicināšanā, valsts atbalsta programmu privātajiem komersantiem
ieviešanā

un

administrēšanā,

valsts

un

privātas

partnerības

veicināšanā,

uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā un uz zināšanām balstītas ekonomikas
veicināšanā.

Veicot savus pamatuzdevumus, LIAA ir izpildījusi 2006.gadā ieplānotos rezultatīvos
rādītājus.

Investīciju piesaistes jomā kopumā 2006.gadā strādāts ar 54 nozīmīgiem investīciju
projektiem. No kopējā projektu skaita 2006.gadā 12 gadījumos tika pieņemts pozitīvs
lēmums par investīciju veikšanu Latvijā. Kopējais prognozētais piesaistīto investīciju
apjoms ir 33.7 miljoni latu un no jauna izveidoto prognozēto darba vietu skaits -1110.
LIAA darbības rezultātā tika uzsākti vairāk nekā 400 eksporta projekti, no kuriem 57
vērtējami kā nozīmīgi. Tika pieņemti pozitīvi lēmumi 40 eksporta projektos.

LIAA ir ieviesusi un administrē četras valsts atbalsta programmas privātajiem
komersantiem to konkurētspējas celšanai un jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.
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2006.gadā tika turpināta projektu pieteikumu pieņemšana, kā arī līgumu slēgšana ar
atbalsta pretendentiem valsts atbalsta programmās, kas tiek finansētas no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda:
•

„Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai”;

•

„Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs
un tirdzniecības misijās”;

•

„Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai”.

Tāpat arī tika turpināta projektu pieteikumu pieņemšana, kā arī līgumu slēgšana ar
atbalsta pretendentiem valsts atbalsta programmā „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”, kas tiek finansēta no Eiropas Sociālā
fonda.

Sabiedrības informēšanai un dialoga veidošanai, LIAA izveidotajā interneta mājas
lapas adresē www.liaa.gov.lv visiem interesentiem tika nodrošināta informācijas
pieejamība un atklātība par LIAA darbu, tās funkcijām, uzdevumiem, normatīviem
aktiem, kas regulē aģentūras darbību, aktualitātēm, sniegtajiem pakalpojumiem,
sadarbības iespējām.

2007.gadā tiks turpināts darbs investīciju piesaistē, eksporta veicināšanā, valsts
atbalsta programmu privātajiem komersantiem administrēšanā, valsts un privātās
partnerībā veicināšanā, uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā, inovācijas attīstības
veicināšanā un enerģētikas politikas mērķa sekmīgai sasniegšanai.

Ar cieņu,

direktors

A.Ozols
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2.Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk LIAA)
juridiskais statuss, izveidošanas gads un struktūra

Saskaņā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.814 2003.gada 24.decembrī (prot.
Nr.65,29.§) tika reorganizēta bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība „Latvijas
Attīstības aģentūra” un izveidota valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra”, kas sāka darbu 2004.gada 1.februārī.

Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” ir Ekonomikas ministrijas
pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu,
Ministra kabineta noteikumiem Nr.746 „Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra” nolikums” un citiem normatīvajiem aktiem.
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3.LIAA politikas darbības jomu virzieni, funkcijas un uzdevumi

LIAA darbības virsmērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības (komercdarbības)
attīstību, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas
uzņēmēju (komersantu) konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos.

3.1. LIAA funkcijas ir:
3.1.1. veicināt Latvijas uzņēmēju (komersantu) ārējo tirdzniecību;
3.1.2. iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;
3.1.3. īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām privāto
uzņēmēju (komersantu) atbalstam;
3.1.4. īstenot pasākumus uzņēmējdarbības (komercdarbības) vides uzlabošanā;
3.1.5. veicināt valsts un privātās partnerības projektu ieviešanu.

3.2. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, LIAA veic šādus uzdevumus:
3.2.1. veicina investīciju projektu izstrādi un atbalsta konkurētspējīgus projektus;
3.2.2. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām, kas paredzētas privāto
uzņēmēju (komersantu) atbalstam;
3.2.3. izveido, ievieš un administrē valsts atbalsta programmu līdzekļu vadības,
uzraudzības un kontroles institucionālo sistēmu;
3.2.4. analizē uzņēmējdarbības (komercdarbības) vidi un izstrādā priekšlikumus
tās uzlabošanai;
3.2.5. īsteno aģentūras pārstāvniecību darbību;
3.2.6. izstrādā priekšlikumus valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanai
un atbalsta attiecīgu projektu izstrādi un īstenošanu;
3.2.7. sniedz informatīvus, konsultatīvus, juridiskus un citus publiskos
pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskajām un
juridiskajām personām.
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4.Izmaiņas LIAA darbībā pārskata gada laikā

Lai nodrošinātu LIAA mērķu un darbības rezultātu sasniegšanu, regulāri tiek
pilnveidota LIAA struktūra.

Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu to kvalitāti, LIAA 2006.gada
februārī tika izveidota jaunu struktūrvienība – Klientu apkalpošanas nodaļa, kas veic
„Vienas pieturas aģentūras” funkcijas, nodrošinot uzņēmējus ar kvalitatīvu
informāciju par LIAA administrētajām valsts atbalsta programmām, uzņēmēdarbības
vidi – komercdarbības uzsākšanu Latvijā, sadarbības iespējām ar LIAA eksporta
veicināšanā, valsts un privāto partnerību u.c. LIAA aktivitātēm, kā arī tika izveidots
Mārketinga departaments, mārketinga aktivitāšu un publicitātes nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu koordinētu atbalsta sniegšanu komersantiem inovācijas un
tehnoloģiju attīstībai, pildītu tehnoloģiju aģentūras funkcijas, kā arī veicinātu labās
prakses pārņemšanu no citām valstīm piedaloties Eiropas Savienības projektos,
2006.gada februārī tika izveidots Zināšanu un inovācijas sistēmas departaments
„ZINIS”.

Ņemot vērā to, ka 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā LIAA tiks deleģētas
atsevišķas struktūrfondu ieviešanas starpniekinstitūcijas funkcijas, 2006.gada
septembrī tika izveidota Struktūrfondu stratēģiskās plānošanas nodaļa.

LIAA 2006.gada sākumā oficiālā atklāšanā tika atklāta pārstāvniecība Amerikas
Savienotājās Valstīs
5. LIAA darbības rezultāti un to izpildes izvērtējums

Saskaņā ar 2004.gada 27.janvārī starp Ekonomikas ministriju un valsts aģentūru
„Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgto pārvaldes līgumu, LIAA Vidēja
termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2004. – 2006. gadam un LIAA darbības plānu
2006. gadam, LIAA pārskata periodā īstenoja pasākumus:
•

investīciju piesaistē;
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•

tirdzniecības (eksporta) veicināšanā;

•

valsts

atbalsta

programmu

privātajiem

komersantiem

ieviešana

un

administrēšanā;
•

valsts un privātās partnerības veicināšanā;

•

uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā;

•

inovācijas attīstības veicināšanā;

•

un enerģētikas politikas mērķu sekmīgā sasniegšanā.
LIAA rezultatīvie rādītāji/
stratēģiskie mērķi

2006
Plāns

1.tabula
2006
Faktiskā
izpilde

Mērķis
Īstenot investīciju piesaistes un tirdzniecības veicināšanas un komercdarbības vides
uzlabošanas pasākumus, radīt jaunas vai saglabāt esošas 1000 – 1500 darbavietas,
atbalstīt jaunu uzņēmumu rašanos un veicināt eksporta pieaugumu par 20 – 30
miljoniem LVL, ik gadu piesaistīt privātās investīcijas Latvijas komercsabiedrībām 25 40 miljonu LVL apmērā.
Identificētie investīciju projekti

40

54

Pieņemts lēmums par investīciju projektu veikšanu

10

12

Noorganizētas lielo ārvalstu investoru vizītes

20

69

Ārvalstīs atvērtās pārstāvniecības (Japāna)

1

0

Konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par ārējās ekonomiskās
darbības jautājumiem

400

1835

Konsultācijas ārvalstu investoriem, ārvalstu
diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. ārvalstu institūcijām

300

~930

Uzsāktie vai īstenotie eksporta projekti

100

400

EIC sniegtās konsultācijas Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem
u.c. interesentiem

2000

2596

Reģionos noorganizētie semināri

12

18

Latvijas dalībnieku skaits Nacionālajos stendos
starptautiskās izstādēs

30

66

Nacionālie stendi nozīmīgākajās izstādēs

4

8

Tirdzniecības misijas ārvalstīs

10

27

Eksportu uzsākuši uzņēmēji, kuri pirms tam nav
eksportējuši

10

11

Latvijas uzņēmumi iekļāvušies starptautiskajā tirdzniecības
apritē

40

40

Konkurss „Eksportspējīgs produkts”

1

1

Investīciju un starptautiskās tirdzniecības veicināšanas
semināri ārvalstīs

10

28

9

Mārketinga materiāli (poligrāfiskie izdevumi)

13

30

Līdzdalība ES sadarbības projektos

1

5

Līdzdalība NIP realizācijā (saskaņā ar NIP programmu)

1

1

Mērķis
Atbilstoši attīstības plānam ieviest un administrēt 4 valsts atbalsta programmas
privātajiem komersantiem aptuveni 120 miljonu LVL apjomā laika posmā no 2004. līdz
2006. gadam, kā arī valsts atbalsta programmas privātajiem komersantiem, kas sāks
darboties 2007. gadā.
Noslēgti līgumi par atbalstu komercsabiedrības
infrastruktūras modernizācijai

160

275

Noslēgti līgumi par atbalstu konsultācijām un
komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un
tirdzniecības misijās

105

299

Noslēgti līgumi par atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju
attīstībai

15

59

Noslēgti līgumi par atbalstu nodarbināto kvalifikācijas
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai

60

185

Mērķis
Īstenojot konsultatīvo atbalstu, panāk VPP projektu izstrādes uzsākšanu valsts un
pašvaldību sektorā.
Sniegtas konsultācijas par Valsts un privātās partnerības
(turpmāk VPP) projektu organizatoriskajiem, finansiālajiem
un juridiskajiem jautājumiem

30

37

Priekšizpēte un juridiskās dokumentācijas sagatavošana
VPP pilotprojektiem

2

2

VPP projektu datu bāzes sagatavošana un uzturēšana

1

1

Ziņojuma par identificētajām problēmām un
nepieciešamajiem uzlabojumiem VPP veicināšanas
sagatavošana un iesniegšana EM

1

2

Izstrādātas vadlīnijas VPP projektu ciklam

1

1

Izstrādāti tipveida dokumenti VPP projektu sagatavošanai

1

2

Informācijas par VPP mājas lapā internetā atjaunošana un
pilnveidošana

6

6

Noorganizēti semināri

2

3

Izdoti informatīvie materiāli

1

1

Plānotā pārstāvniecības atvēršana Japānā netika realizēta, jo LIAA netika piešķirts
finansējums.
6. Informācija par LIAA pakalpojumiem

Klientu apkalpošanas nodaļa, kas veic „Vienas pieturas aģentūras” funkcijas,
nodrošina uzņēmējus ar kvalitatīvu informāciju par LIAA administrētajām valsts
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atbalsta programmām, uzņēmējdarbības vidi un tās pilnveidošanu, komercdarbības
uzsākšanu Latvijā, sadarbības iespējām ar LIAA eksporta veicināšanā, valsts un
privāto partnerību, u.c. aktivitātēm un pasākumiem.

Lai veicinātu valsts atbalsta politikas ieviešanu, LIAA administrē tai noteiktās
valsts atbalsta programmas pieņemot pieteikumus no atbalsta pretendentiem,
nodrošinot to izvērtēšanu, noslēdzot līgumus par fiansējuma saņemšanu, pārbaudot
iesniegtās gala atskaites, izmaksājot atbalsta summas un nodrošinot projektu kontroli
un uzraudzību.

Inovācijas attīstības veicināšanā LIAA sniedz konsultācijas inovatīvo ideju
autoriem un uzņēmējiem, palīdzot sagavoties investotu piesaistei, organizē seminārus
gan inovatīvo ideju autoriem un uzņēmējiem, gan augstskolu (it īpaši tehnoloģiju
pārneses kontaktpunktu) un pašvaldību pārstāvjiem, apmācot un sniedzot informāciju
par inovācijas attīstības iespējām.

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā, LIAA izvērtē uzņēmējdarbības vidi un
izstrādā priekšlikumus tās uzlabošanai.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, veicinot investīciju un eksporta projektu
īstenošanu Latvijā, LIAA sniedz informatīvus un organizatoriskus pakalpojumus
Latvijas un ārvalstu komercsabiedrībām, kā arī īsteno Latvijas komercsabiedrību
ekonomikso interešu pārstāvēšanu ārvalstīs un sniedz sekojošus pakalpojumus:
6.1. Sniedz vispārīgu informāciju par Latviju, Latvijas komercsabiedrībām un to
projektiem, precēm un pakalpojumiem.
6.2. Izplata Latvijas komercsabiedrībām ārvalsts komercsabiedrību pieprasījumus pēc
precēm un pakalpojumiem.
6.3. Sniedz Latvijas komercsabiedrībām vispārīgu ārvalsts ekonomiskās situācijas un
likumdošanas raksturojumu, tirgus informāciju (informāciju par tirdzniecības tarifu
barjerām, galvenajiem preču izplatīšanas kanāliem, informāciju par ārvalstīs
notiekošajām izstādēm, u.c.).
6.4. Pēc Latvijas komercsabiedrības pasūtījuma sagatavo potenciālo ārvalstu
sadarbības partneru, importētāju, tirdzniecības aģentu, vairumtirgotāju sarakstus.
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6.5. Konsultē Latvijas komercsabiedrības:
6.5.1.par eksporta uzsākšanu, un produktu/pakalpojumu piedāvāšanu dažādu
eksporta mārketinga pasākumu ietvaros;
6.5.2.produktu konkurētspējas izvērtēšanā izvēlētajā mērķa tirgū, produkcijas
sagatavošanā, konkurētspējas paaugstināšanai atbilstoši attiecīgā tirgus
prasībām.
6.6. Sniedz atbalstu biznesa kontaktu dibināšanā:
6.6.1.potenciālo sadarbības partneru atlasē no datu bāzēm;
6.6.2.konsultācijas biznesa piedāvājuma sagatavošanā ;
6.6.3.rekomendācijas

radīto

kontaktu

apkalpošanai

(follow-up),

kontaktu

uzturēšanā;
6.6.4. tiešās vizītes pie ārvalsts komercsabiedrības organizēšanā.
6.7. Īsteno eksporta mārketinga aktivitātes ārvalstīs:
6.7.1.sniedz konsultācijas komercsabiedrībai dalībai izstādēs:
6.7.1.1. nozīmīgāko izstāžu identifikācija ārvalstīs;
6.7.1.2. komercsabiedrības mārketinga pasākumi pirms izstādes;
6.7.1.3. komercsabiedrības interešu pārstāvēšana izstādē, darbs stendā;
6.7.2.organizē tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, komercsabiedrību biznesa
delegācijas valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs.

Sniedzot padziļinātus pakalpojumus Latvijas uzņēmējiem, tie tika sniegti par maksu.
LIAA 2006.gadā strādāja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.65 noteikto
maksas pakalpojumu cenrādi.
Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas
pakalpojumu cenrādis
2.tabula
Nr.
p.k.

Publisko pakalpojumu
veids

Mērvienība

Izcenojums
(Ls)

PVN
(Ls)

Cena (Ls)

1

Ārējā mārketinga
pasākumu organizēšana
Latvijas uzņēmumiem

cilvēkstunda

16,50

2,97

19,47

Tirgus pētījumu veikšana

cilvēkstunda

16,08

2,89

18,97

2

12

un informācijas analīze
Tikšanās programmu
sagatavošana ārvalstu
kompānijām, kuras vēlas
Latvijā realizēt preces un
pakalpojumus

cilvēkstunda

8,81

1,59

10,40

Konsultācijas pašvaldībām
un pašvaldību
uzņēmumiem par
pieejamajiem aizdevuma
līdzekļiem

cilvēkstunda

8,81

1,59

10,40

Atzinumu sniegšana par
pašvaldību un pašvaldību
uzņēmumu iniciētiem
enerģētikas sektora
projektiem

cilvēkstunda

12,53

2,26

14,97

6.1.1 reklāma (krāsaina, izmērs
A4: 62370mm2) uz
informatīvā materiāla 2. un
3.vāka

drukas
laukums

1300,00

234,00

1534,00

6.1.2 reklāma informatīvā
materiāla nodaļas sākumā
un beigās (krāsains
logotips, moto, rekvizīti un
350rakstu zīmes, kopā
31185mm2)

drukas
laukums

600,00

108,00

708,00

6.1.3 reklāma informatīvā
materiāla nodaļas beigās
(krāsains logotips, rekvizīti
un 350rakstu zīmes, kopā
15592,5mm2)

drukas
laukums

350,00

63,00

413,00

6.2.1 reklāma (krāsaina, izmērs
A4: 62370mm2) uz
informatīvā materiāla 2. un
3.vāka

drukas
laukums

1200,00

216,00

1416,00

6.2.2 reklāma informatīvā
materiāla nodaļas sākumā
un beigās (krāsains
logotips, moto, rekvizīti un
350rakstu zīmes, kopā
31185mm2)

drukas
laukums

600,00

108,00

708,00

3

4

5

6

Reklāmas izvietošana
informatīvajos materiālos:

6.1.

Latvian Business Guide:

6.2.

nozaru brošūras:
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6.2.3 reklāma informatīvā
materiāla nodaļas beigās
(krāsains logotips, rekvizīti
un 350rakstu zīmes, kopā
15592,5mm2)

drukas
laukums

350,00

63,00

413,00

6.2.4 reklāma informatīvajā
materiālā (krāsains
logotips, rekvizīti un
50rakstu zīmes, kopā
2200mm2)

drukas
laukums

50,00

9

59,00

7. LIAA vadības un darbības uzlabošanas sistēmas

Par iekšējā kontroles sistēmas izveidošanu un uzturēšanu iestādē ir atbildīgs LIAA
direktors un struktūrvienību vadītāji un tā nodrošina pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu
un lietderīgu LIAA darbību. Lai sistemātiski pārbaudītu un novērtētu LIAA iekšējās
kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti, aģentūrā 2004.gada 1.februārī ir izveidota
iekšējā audita struktūrvienība, kas novērtē un sniedz ieteikumus sistēmas darbības
pilnveidošanai.

2006.gadā veikto iekšējo auditu rezultāti liecina, ka izveidotās iekšējās kontroles
sistēma LIAA darbojas efektīvi, tomēr būtu ieteicams uzlabot atsevišķu sistēmu
iekšējās kontroles darbību finanšu resursu plānošanā un fizisko personu datu
aizsardzībā.

Aģentūras izveidotā iekšējās kontroles sistēma trīs gadu periodā pilnveidota atbilstoši
audita ieteikumiem. Kā galveno var minēt, ka, saskaņā ar audita ieteikumiem, notiek
procesa pilnveidošana budžeta plānošanā un kontrolē, ir izstrādāti vairāki iekšējie
normatīvie akti un aktualizēti darbinieku amata apraksti.

Iekšējais audits
LIAA Iekšējā audita struktūrvienība novērtē un paaugstina LIAA risku vadības,
iekšējās kontroles un korporatīvās vadības procesu efektivitāti, veicot sekojošas
funkcijas:
•

novērtē un sniedz ieteikumus par iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un
efektivitāti LIAA izvirzīto mērķus sasniegšanā;
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•

novērtē Eiropas Savienības struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas
atbilstību un efektivitāti LIAA;

•

novērtē un sniedz ieteikumus par LIAA struktūrvienību darbības atbilstību
normatīvajiem

aktiem,

LIAA

stratēģijai,

noteiktajām

funkcijām

un

uzdevumiem;
•

novērtē un sniedz ieteikumus par lietderīgu resursu izmantošanu un kontroli.

Iekšējā audita departaments 2006.gadā saskaņā ar LIAA direktora 13.01.2006.
apstiprināto un 03.10.2006. aktualizēto 2006. gada plānu ir novērtējuši iekšējās
kontroles sistēmas, veicot septiņu sistēmu auditus:
1. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu inventarizācija;
2. Investīciju un tirdzniecības veicināšana – LIAA pārstāvniecības;
3. Budžeta līdzekļu plānošanas un izlietojuma kontrole;
4. Projektu ieviešanas un pirms maksājuma pārbaudes;
5. Naftas resursu pārvaldīšana – Darbības plāna izpilde;
6. Fizisko personu datu aizsardzība;
7. Enerģētikas politikas izstrāde un īstenošana (pabeigts 2007. gadā).

Par veikto iekšējo auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi LIAA direktoram un
atbildīgo struktūrvienību vadītājiem, Eiropas Savienības finansēto projektu audita
ziņojumu kopijas tiek nosūtītas Finanšu ministrijai. Auditu rezultātā izteiktos
ieteikumos ir apstiprinājis LIAA direktors.

Lai gūtu pārliecību par audita ieteikumos noteikto uzlabojumu ieviešanu, divas reizes
gadā tiek veikta audita ieteikumu izpildes ieviešanas kontrole, kā arī pēc
nepieciešamības tiek plānotas ieteikumu ieviešanas pēcpārbaudes.

2006. gadā kopumā sniegti 27 ieteikumi, no tiem 2 novērtēti kā augstas prioritātes
ieteikumi, 11 – vidējas prioritātes, 14 – zemas prioritātes. No pārskata periodā
sniegtajiem ieteikumiem ir ieviesti 13 jeb 48%, pārējo ieteikumu ieviešana un
uzraudzība paredzēta 2007. gadā.
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Pārskata periodā sniegtas 5 konsultācijas struktūrvienību vadītājiem personāla vadības
un informācijas sistēmu jautājumos. Par sagatavotajām konsultācijām sagatavoti
pārskati.

Kvalitātes vadība
Lai izstrādātu vienotu pasākumu kopumu valsts aģentūras ”Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras” darba organizācijas sistematizēšanai un īstenotu tiesību aktos
noteiktās prasības, un citos vadības dokumentos noteiktos mērķus, saskaņā ar
Ministru kabineta 2001.gada 4.decembra noteikumiem Nr.501 „Noteikumi par
kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs” un Ministru kabineta
2001.gada 11.decembra ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas
ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs” LIAA ievieš kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši
starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām.

Iespējamās korupcijas novēršana
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.2008.gadam noteiktajām prasībām, LIAA pārskata periodā tika veikti pasākumi
iespējamās korupcijas novēršanai.

LIAA tika noteikti iespējamie korupcijas riski un izstrādāts pretkorupcijas pasākumu
plāns.

LIAA ir izveidota Ētikas komisija un izstrādāti iekšējie normatīvie akti iespējamās
korupcijas novēršanai. Ētikas kodeksā ir reglamentēti darbinieku uzvedības standarti,
ētikas normas, noformulēti pamatprincipi, ko darbinieki ievēro, pildot savus amata
pienākumus.

Lai nodrošinātu atklātumu par aģentūras darbību, pārskata periodā tika pilnveidota
LIAA interneta mājas lapa.
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8. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)
3.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2005.gadā
(faktiskā izpilde)

2006.gadā
apstiprināts
faktiskā
likumā
izpilde

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

20230464

25000653

24856452

1.1.

dotācijas

19725019

24450653

24450653

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

505445

550000

405799

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

-

-

-

2.

Izdevumi (kopā)

19558802

25074825

24321566

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

19219890

24858271

24113371

2.1.1. subsīdijas un dotācijas,
tai skaitā iemaksas
starptautiskajās
organizācijās

15588886

17940279

17829646

2.1.2. pārējie uzturēšanas
izdevumi

3631004

6917992

6283725

338912

216554

208195

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

9. LIAA veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti

Pārskata periodā veikts pētījums „Augstas efektivitātes koģenerācijas potenciāla un tā
izmantošanas iespēju novērtējums Latvijā”. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvu 2004/8/EK (2004. gada 11. februāris) par tādas koģenerācijas
veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un
ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK, Latvijai ir jāziņo Eiropas Komisijai par
koģenerācijas statusu un attīstības iespējām valstī. Pētījumā analizēta esošās situācija
koģenerācijas potenciāla izmantošanā; dota statistika par esošajām koģenerācijas
jaudām, saražotajiem enerģijas apjomiem, patērēto kurināmo un primārās enerģijas
ietaupījumu; novērtēti Latvijā īstenotie pasākumi augstas efektivitātes koģenerācijas
īpatsvara palielināšanai; analizēts augstas efektivitātes koģenerācijas potenciāls;
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analizētas koģenerācijas elektrostaciju darbības uzsākšanai un darbībai nepieciešamā
tiesiskā vide un procedūras, kas izriet no direktīvas 2003/54/EK.

Lai veicinātu Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007. – 2016. gadam
noteikto enerģijas efektivitātes mērķu sasniegšanu, ir veikts pētījums „Par
piemērotākajiem risinājumiem un instrumentiem Enerģētikas pamatnostādņu 2007.2013.gadam īstenošanai enerģijas efektivitātes jomā Latvijā”, kurā noteiktas
konkrētas darbības un instrumenti mērķu sasniegšanai.

Veikts pētījums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/32/EK
(2006.gada 5.aprīlis) par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes
pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes direktīvu 93/76/EEK ieviešanu. Pētījumā tika
apzināti Direktīvas prasību harmonizēšanas apjomi Latvijas likumdošanā, analizējot
direktīvas prasības, nepieciešamos soļus direktīvas ieviešanai, kā arī doti ieteikumi
enerģijas efektivitātes rīcības plānam.

Veikts pētījums par „Sašķidrinātās dabas gāzes integrācija Baltijas dabas gāzes
apgādes sistēmā”, kur pētījuma, Latvijas enerģētikas drošuma paaugstināšanas
kontekstā, kā vienu no iespējām izvērtēja Sašķidrinātās dabas gāzes integrāciju
Baltijas dabas gāzes apgādes sistēmā, apskatoties sašķidrinātās dabas gāzes tirgu no
Baltijas perspektīvas. Pētījumā analizēts ne tikai sašķidrinātās dabas gāzes objektu
izveidei nepieciešamie soļi un ieteikumi rīcībai, bet arī Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem
attiecībā uz dabasgāzes iekšējā tirgu prasībām.

Veikts pētījums „Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/91/EK (2002.gada
16.decembris) par ēku energoefektivitāti ieviešana Latvijā”. Pētījumā tika apzināts
Direktīvas prasību harmonizēšanas apjoms Latvijas likumdošanā, kā arī analizēta
pašreizējā situācija ēku energoefektivitātes jomā un piedāvāti nepieciešamie soļi šīs
direktīvas ieviešanai Latvijā.
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10. LIAA personāls
LIAA personāla iedalījums pēc statusa, dzimuma un amata
Rādītājs
1.1. Faktiskais amata vienību skaits iestādē vidēji gadā

4.tabula
Darbinieku
skaits
230

1.2. Vakances uz gada sākumu

33

1.3. Personāla rotācijas koeficients *

0,65

1.4. Personāla atjaunošanās koeficients **

0,41

1.5. Strādājošo iedalījums pēc dzimuma:

197

t.sk. vīrieši

63

t.sk. sievietes

134

1.6. Strādājošo sadalījums pēc amata:

197

t.sk. vecākie speciālisti, speciālisti

132

t.sk. nodaļu vadītāji un vietnieki

46

t.sk. departamentu direktori

6

t.sk. iestādes vadītājs

1

t.sk. darbinieki

12

*Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits + atlaisto skaits)/personu vidējais skaits
** Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto personu skaits/personu vidējais skaits

LIAA personāla iedalījums pēc vecuma un amata, ņemot vērā sieviešu un
vīriešu īpatsvaru
Vecums/dzimums (skaits)
20-29 gadi

Sievietes
68

5.tabula
Vīrieši
29

30-39 gadi

39

17

40-49 gadi

15

8

50-59 gadi

8

7

60-69 gadi

2

2

70 gadi un vairāk

2

0

134

63

t.sk. vecākie speciālisti, speciālisti

105

42

t.sk. nodaļu vadītāji un vietnieki

15

12

t.sk. departamentu direktori

6

3

t.sk. iestādes vadītājs

-

1

8

5

2.2. Amats/dzimums:

t.sk. darbinieki

19

Personāla iedalījums pēc izglītības
6.tabula
Strādājošo skaits 197
uz 31.12.2006
Ir ieguvuši
Turpina studijas

Izglītības līmenis

Kopā darbinieki ar augstāko izglītību:

173

-

t.sk. bakalaura grāds

78

-

t.sk. profesionālā augstākā izglītība

17

-

t.sk. ārvalstīs iegūta izglītība

19

-

t.sk. turpina studijas maģistratūrā

-

18

t.sk. turpina studijas doktorantūrā

-

2

Maģistra grāds

54

-

Doktora grāds

5

-

Kopā darbinieki ar vidējo izglītību:

24

-

-

11

t.sk. iegūst augstāko izglītību

Personāla iedalījums pēc izglītības jomas
7.tabula
Strādājošo skaits %
42 %

Izglītības joma
Ekonomika un vadības zinības
Tiesību zinātnes

14 %

Politikas zinātne

2%

Komunikācija (žurnālistika, sabiedriskās attiecības)

5%

Filoloģija

1%

Vēsture un filozofija

1%

citas

6%

Darbinieki, kuri turpina studijas augstākās izglītības iestādē

16 %

Darbinieki ar vidējo izglītību

13 %

Personāla mainības situācijas raksturojums
Rādītājs
Personu skaits, ar ko pārtrauktas darba attiecības, kopā
t.sk. darbinieki

8.tabula
Darbinieku skaits
44
44

Sadalījums pēc amata:

44

t.sk. vecākie speciālisti, speciālisti

35

t.sk. nodaļu vadītāji un vietnieki

5

t.sk. departamentu direktori

3
20

t.sk. darbinieki

1

11. Komunikācija ar sabiedrību
Lai informētu sabiedrību par aktualitātēm, plānotajām aktivitātēm un paveikto, LIAA
regulāri veica dažādas sabiedrību informējošas aktivitātes – tika gatavotas un
izplatītas plašsaziņas līdzekļiem preses relīzes, sniegtas intervijas un atbildes gan uz
iedzīvotāju,

gan

žurnālistu

jautājumiem

par

LIAA

kompetencē

esošajiem

jautājumiem, veidoti televīzijas sižeti vairākos raidījumos, organizēti semināri un
konferences uzņēmējiem un citiem interesentiem, sagatavoti un izplatīti bukleti, LIAA
speciālisti piedalījušies citu institūciju rīkotajos sabiedrības informēšanas pasākumos,
kā arī tika uzturēta un aktualizēta LIAA mājas lapa internetā. Latvijas medijos 2006.
gadā plaši atspoguļota LIAA darbība un aktivitātes. Galvenokārt 2006.gada laikā
aplūkotas tēmas par LIAA administrētajām Eiropas Savienības līdzfinansētajām valsts
atbalsta programmām.

Eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības vides, ārvalstu
ekonomisko

pārstāvniecību,

Eiropas

Informācijas

centra

darbības

popularizēšanai un sabiedrības informēšanai, 2006.gadā medijiem tika izsūtītas 71
preses relīzes, sagatavoti 78 komentāri. Par investīcijām un eksportu saistībā ar LIAA
aktivitātēm, medijos gada laikā bijušas 403 publikācijas un 38 intervijas.

Pārskata periodā televīzijas raidījumā „Viss notiek” ir bijuši 20 sižeti un „Mans būs
Mans” - 8 sižeti par dažādām LIAA aktivitātēm – eksporta pasākumiem, semināriem,
intervijas ar pārstāvniecību vadītājiem utt.
Sadarbībā ar žurnālu „Kapitāls” katru mēnesi tika publicēta viena intervija ar kādu no
pārstāvniecību vadītājiem. Savukārt sadarbībā ar žurnālu „Komersanta Vēstnesis”
martā tika nopublicēts izsmeļošs raksts par LIAA organizētajām biznesa vizītēm
Latvijas uzņēmējiem.

Pārskata periodā tika izdots elektronikas nozares uzņēmumu, tekstilrūpniecības
nozares, ķīmijas nozares uzņēmumu, un būvniecības nozares katalogi, Latvian
Business Guide (Latvijas Biznesa ceļvedis), atjaunoti dati Informācijas tehnoloģiju
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pakalpojumu brošūrai, sadarbībā ar Informācijas grupu „Latvijas Tālrunis” izdota
Latvijas Eksporta/Importa direktorija „ExIm”

LIAA regulāri sniedza informāciju potenciālajiem ārvalstu investoriem, sadarbības
partneriem, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. ārvalstu institūcijām par
biznesa vidi Latvijā , nodokļu sistēmu, likumdošanu, darbaspēka pieejamību, izglītību
utt.

2006.gada 15.jūnijā Rīgā tika noorganizēts uzņēmēju un Latvijas ārējo ekonomisko
pārstāvniecību vadītāju, LIAA projektu vadītāju un Latvijas Republikas vēstniecību
ekonomisko diplomātu forums. 20.decembrī pirmo reizi tikšanās notika ārpus Rīgas Liepājā ar mērķi uzrunāt un tuvāk iepazīties ar tiem uzņēmumiem, kas strādā Latvijas
reģionos. Rezultātā vismaz 200 Latvijas uzņēmēji saņēmuši konsultācijas par eksporta
iespējām ārvalstu tirgos.

Latvijas uzņēmēju eksporta veicināšanai 2006.gada sākumā tika rīkots konkurss
„Latvijas eksportspējīgākais produkts”. Deviņiem Latvijas eksportētājiem tika
pasniegtas balvas. Konkursa laureātiem, atbilstoši piešķirtajām balvām, tika
nodrošināta dalība uzņēmēju delegācijas sastāvā valsts augstāko amatpersonu vizītēs,
individuālajos darījuma braucienos ārvalstīs vai arī iespēja izvietot uzņēmuma
reklāmu LIAA publikācijās.

Lai iepazīstinātu ārvalstu kompānijas ar Latviju kopumā, biznesa iespējām, Latvijas
priekšrocībām, nozaru potenciālu, ar mērķi radīt interesi par sadarbību un iekļaut
Latviju stratēģisko interešu lokā, LIAA 2006.gadā ir organizējusi 28 investīciju
veicināšanas seminārus Zviedrijā, Dānijā, ASV, Vācijā, Krievijā, Kazahstānā,
Norvēģijā, Japānā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Austrijā, Francijā, Šveicē un Itālijā.

Lai veicinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju ārvalstīs, LIAA pārskata periodā
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem rīkoja eksporta prasmju seminārus un
informatīvus seminārus par atsevišķu nozaru produktu grupu specifiskiem eksporta
nosacījumu jautājumiem mērķa tirgos, kā arī seminārus par uzņēmējdarbības
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konkurētspējas veicināšanu Eiropas Savienībā. Zinātnisko institūciju pārstāvjiem tika
organizēti semināri, kā komercializēt un eksportēt izstrādātas tehnoloģijas.

Lai informētu uzņēmējus par LIAA organizētajiem semināriem, aģentūras mājas lapā
tika izveidota jauna sadaļa „Semināru kalendārs”, kur strukturēti tika ievietota
informācija par visiem LIAA semināriem 2006.gadā.

Pārskata periodā dažādos ārvalstu laikrakstos un žurnālos tika sagatavoti
deviņpadsmit dažāda satura raksti par ekonomiskās sadarbības iespējām ar Latviju,
galvenajām eksporta nozarēm, biznesa vidi, kā arī sniegtas intervijas, tai skaitā dažādu
valstu televīziju raidkanāliem.

Nodrošinot biznesa informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un izplatīšanu LIAA
interneta datu bāzēs un izmantojot Latvijas eksporta – importa direktoriju
(www.exim.lv), LIAA mājas lapu (www.liaa.gov.lv), 2006.gadā Latvijas uzņēmējiem
un ārvalstu kompānijām bija iespēja iepazīties ar informāciju par biznesa
piedāvājumiem un pieprasījumiem, ārvalstu tirgus apskatiem, ārvalstu izstādēm un
gadatirgiem, eksporta mārketinga aktivitātēm, eksporta un investīciju projektiem,
Latvijas uzņēmumu profiliem, Latvijas nozaru pārskatiem, nozaru brošūrām un
eksportspējas testu.

Pārskata periodā Eiropas informācijas centra mājas lapas www.eic.lv Latvijas
uzņēmējiem bija iespēja iepazīties ar informāciju, par biznesa iespējām Eiropas
Savienībā, prasībām atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem, sagatavojot tos darbībai
Eiropas Savienības vienotā tirgū.

Laika posmā no 2006.gada janvāra līdz 2006.gada decembrim tika veikta virkne
pasākumu, lai Latvijas uzņēmējus aktīvāk mudinātu iesniegt projektu pieteikumus
LIAA administrētajās valsts atbalsta programmās (VAP) un sniegtu informāciju
Latvijas medijiem par aktualitātēm saistībā ar VAP.

2006.gadā LIAA sabiedrisko attiecību nodaļa masu medijiem izsūtīja 30 preses
relīzes, noorganizēja 85 intervijas un sagatavoja 287 komentārus.
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Pārskata periodā tika pārraidīti desmit sižeti televīzijas raidījumā „Mans būs Mans”
un astoņi „Viss notiek” raidījumi, kuros informēja par LIAA administrētajām valsts
atbalsta programmām un aktualitātēm Eiropas Savienības Struktūrfondu jautājumos.

Regulāri tika ievietota aktuāla informācija par LIAA administrētajām valsts atbalsta
programmām interneta mājas lapā.

Tika izstrādāta un īstenota sabiedrības un uzņēmēju informēšanas kampaņa par
Eiropas Savienības Strukturālo fondu līdzekļu apguvi. Kampaņas ietvaros tika
organizēti semināri Latvijas reģionos: Aizkrauklē, Rīgā, Liepājā, Gulbenē, Rēzeknē,
Daugavpilī un Jelgavā. Semināros uzņēmējiem tika stāstīts par VAP „Atbalsts
komercdarbības infrastruktūras modernizācijai”.
Cēsīs, Daugavpilī, Bauskā un Rīgā tika novadīti informatīvi semināri par „LIAA un
VAP”.
Savukārt Rīgā tika organizēts seminārs par VAP „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”, divi semināri par VAP „Atbalsts
konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības
misijās” un divi semināri par VAP „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai”.
Sadarbībā ar Mārketinga padomi martā un aprīlī Rīgā – tika noorganizēti divi
semināri par „Valsts atbalsta iespējām pārtikas nozares atbalstam”.
LIAA telpās tika noorganizēti semināri uzņēmējiem par Gala atskaites sagatavošanas
un iesniegšanas kārtību LIAA.

Pārskata periodā tika aktīvi uzsākta informācijas sniegšana par LIAA 2007.2013.gadā plānotajām administrējamām VAP. Latvijas reģionos: Saldus rajonā,
Liepājā, Ventspilī, Tukuma rajonā, Alūksnē, Gulbenē, Rēzeknē un Daugavpilī tika
noorganizēti semināri par tēmu „Valsts atbalsta virzieni 2007.-2013.gadā”. Kuldīgā,
Talsos, Rēzeknē, Gulbenē, Alūksnē, Balvos, Līvānos, Aizkrauklē tika noorganizēti
semināri par tēmu „Inovācija – veiksmes atslēga uzņēmuma nākotnei”, savukārt Rīgā
– par tēmu „Projektu ieviešanas prasības valsts atbalsta programmu ietvaros”.

Sabiedrības informēšanai visa aktuālākā informācija par valsts un privāto
partnerību tika publicēta LIAA interneta mājas lapā, kas regulāri tika atjaunota, tika
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organizēti semināri, veidoti sižeti televīzijas raidījumā „Mans būs Mans” un „Viss
notiek” un izdots informatīvais materiāls „Valsts un privātā partnerība Latvijā”.

12. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar LIAA darba
kvalitāti un to rezultāti
Pārskata periodā LIAA tika veikta sniegto pasākumu kvalitātes novērtēšana, regulāri
aptaujājot klientus. Tika saņemtas atsauksmes gan no ārvalstu kompānijām, gan no
Latvijas uzņēmējiem. 96,2% no aptaujātajiem vietējiem un 98,3% no ārvalstu
uzņēmējiem bija novērtējuši sniegto pasākumu kvalitāti kā labu, ļoti labu vai izcilu.
Netika saņemta neviena novērtējuma zemākā par - „labi”.

Vērtējot LIAA sniegto pakalpojumu nozīmīgumu un kvalitāti, respondenti par
svarīgākajiem atzina LIAA sniegtos informatīvos pakalpojumus. Par nozīmīgāko
informāciju tika atzīta informācija par pieejamo finansējumu uzņēmējdarbībai, bet par
visnozīmīgāko LIAA sniegto pakalpojumu tirdzniecības veicināšanā tika atzīti
saņemtie ārvalstu sadarbības piedāvājumi.
Uzņēmēji pozitīvi novērtēja LIAA rīkotos seminārus, izsakot vēlmi tos apmeklēt arī
turpmāk. Visbiežāk minētie potenciālie semināru temati bija „ES fondu finansējuma
piesaistīšana”, starptautiskās mārketinga aktivitātes un biznesa sadarbība ar ārvalstīm.
Visplašāk lietotie informācijas avoti par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem bija LIAA
semināri un konferences, LIAA mājas lapa (www.liaa.gov.lv) un regulāras ziņas epastos, šie informācijas avoti tika atzīti arī par kvalitatīvākajiem.

2006.gadā tika saņemtas pateicības vēstules par izcilu LIAA darbu no Latvijas
Komercbanku asociācijas - Par biznesa semināra organizēšanu Vašingtonā, AS Baltic
Holding Company - par atbalstu stratēģiskā investora piesaitē. Cido Grupas” – par
palīdzību Krievijas Federācijas tirgus apgūšanā, Rīgas domes – par atbalstu Rīgas
dienu Hamburgā ietvaros notikušā ekonomiskā semināra organizēšanu, Ventspils
Brīvostas pārvaldes – par veiktajām aktivitātēm, īstenojot metāluzņēmuma SIA
„Malmar Latvia” projektu Latvijā, AS „Exigen Latvia” par palīdzību ārvalstu partneru
vizītes organizēšanā Latvijā.
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13. Sadarbība ar nevalstisko sektoru

Pārskata periodā pastāvīgi tika nodrošinātas Ekonomikas ministrijas konsultatīvo
padomju – Tautsaimniecības padomes un Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības
padomes – sekretariāta funkcijas. 2006.gadā tika nodrošināta deviņu Tautsaimniecības
padomes, vienpadsmit Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomes sēžu
norises.

Ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi un sekmēt ārvalstu investīcijas Latvijā,
2006.gada 21. un 22. jūnijā tika rīkota ikgadējā Latvijas valdības un Ārvalstu
investoru padomes Latvijā, kura apvieno lielākos investorus Latvijā, augsta līmeņa
tikšanās. Augstā līmeņa apspriedēs no valdības puses piedalījās Ministru prezidents,
ekonomikas ministrs, ārlietu ministrs, finanšu ministrs un citas valdības amatpersonas.
Svarīgākie jautājumi, kas tika pārrunāti tikšanās laikā, bija:
− nodokļu politikas un nodokļu administrācijas iespējamie uzlabojumi;
− transporta infrastruktūras jautājumi;
− nekustamā īpašuma tirgus attīstības jautājumi;
− Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības vides attīstība;
− Latvijas valdības un investoru sadarbība: iepriekšējo gadu progress un
turpmākā sadarbība;
− izcilības meklējumos: Latvijas attīstības stratēģijas.

Sadarbībā ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām (Ārvalstu investoru padomi
Latvijā, Tautsaimniecības padomi, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības
padomi, nozaru ekspertu padomēm un prioritāro nozaru uzņēmumiem un uzņēmumu
asociācijām)

tika

apzināti

nepieciešamie

pasākumi

uzņēmējdarbības

vides

pilnveidošanai un administratīvo šķēršļu uzņēmējdarbībai mazināšanai, kas tika
apkopoti

un

iekļauti Uzņēmējdarbības

vides

uzlabošanas

pasākumu plānā

2007.gadam. Tāpat Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izstrādē tika
ņemtas vērā rekomendācijas, kas tika izteiktas 2006.gada 30.jūnijā sadarbībā ar
Ekonomikas ministriju organizētajā konferencē "Iniciatīva "Labāks regulējums":
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uzņēmējdarbības vides konkurētspējas paaugstināšanai Latvijā un Eiropā", kuras laikā
tika organizētas četras apaļā galda diskusijas.

Tāpat, ņemot vērā uzņēmējus pārstāvošo organizāciju viedokļus, tika izvērtēti un
sniegti atzinumi par normatīvo aktu un to projektu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

14. Plāni 2007.gadam

LIAA plāni un prioritātes 2007. gadam ir vērsti uz vidēja termiņa darbības un
attīstības stratēģijā noteikto mērķu un darbības plānā noteikto uzdevumu un rezultātu
sasniegšanu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un tiesību aktos noteikto uzdevumu
izpildi.

2007.gada prioritātes
Veicināt investīciju piesaisti un eksporta veicināšanu, nodrošinot Latvijas ārējo
ekonomisko pārstāvniecību darbību. Piešķirtais finansējums – 217 996 lati.
LIAA 2007.gadā ir saņēmusi finansējumu no valsts budžeta jauniem pasākumiem
290 826 latu apmērā:
1) 231 826 latus darba samaksas sistēmas pilnveidošanai atbilstoši Ministru
kabineta noteikumos Nr.995 noteiktajām prasībām;
2) 59 000 latus Microsoft programmatūras licenču iegādei, lai pilnveidotu
vadības sistēmu un dokumentu elektronisko apriti, uzlabotu sniegto
pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošinotu e-paraksta piemērošanu.

LIAA reģistrētās ilgtermiņa finanšu saistības
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošanai plānoti 37 297 684
latu. Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošanai plānoti 2 442 884 latu.

Jaunu pazemes gāzes krātuvju izveides potenciāla izpētei Eiropas Savienības TEN-E
programmas ietvaros īstenošanai plānoti 388 000 latu.

Līdzdalībai Pasaules investīciju aģentūru asociācijā plānoti 1500 lati.
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Plānotie pētījumi
LIAA 2007.gadā plāno veikt trīs pētījumus.

Mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas vajadzību analīze.
Pētījuma mērķis: veikt atkārtotu uzņēmumu vajadzību analīzi, lai identificētu
izmaiņas un šī brīža uzņēmumu vajadzības inovācijas jomā.

Pētījums par tautsaimniecības nozaru analīzi valsts un privātās partnerības
(VPP) skatījumā.
Pētījuma mērķis veikt tautsaimniecības nozaru analīzi VPP skatījumā, nosakot
piemērotākos sektorus VPP projektu norisei, kā arī nosakot VPP modeļa piemērotību
reģionālās attīstības kontekstā”.

Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas varianti.
Pētījuma mērķis: definēt un no dažādiem aspektiem izvērtēt jaunu bāzes jaudu
elektrostaciju variantus, veicot pētījumus par: Nepieciešamās bāzes jaudas apjoma,
izvietojuma un kurināmā pieejamības novērtējumu, Iespējamo bāzes jaudu
tehnoloģiju tehniskais un ekonomiskais novērtējumu un Latvijas un Eiropas
Savienības tiesiskā regulējuma izpēte jaunu bāzes jaudu attīstīšanai un
priekšlikumi tālākai rīcībai.
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