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Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības
līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi
izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma
kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas
iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.
Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā
stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos
- iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var
sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt
atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.
Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt
sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.
Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:
Attīstības plānošanas sistēmas likums;
Valsts pārvaldes iekārtas likums;
Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā".

Biznesa inkubatoru
departaments



Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros
noslēgusi sadarbību ar 15 Latvijas pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas inkubators vai tā filiāle. Sadarbības mērķis ir
atbalstīt projektu, nodrošinot atbilstošas telpas, mācības, konsultācijas, atbalstu, sasniegt konkrētus rezultatīvos rādītājus
un nodrošināt konsultatīvo komisiju pretendentu pieteikumu izskatīšanai un dalībnieku sasniedzamo mērķu izvirzīšanai.
Sadarbības līgumi noslēgti ar sekojošām pašvaldībām: Bauskas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils
pilsētas dome, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Kuldīgas novada pašvaldība,
Liepājas pilsētas dome, Madonas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas dome, Siguldas novada
dome, Talsu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas dome.
Projekta ietvaros noslēgti arī sadarbības līgumi ar biedrībām: “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, “Latvijas
Darba devēju konfederācija”, “Kuldīgas mākslinieku rezidence”, ”Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls”, AS “Attīstības finanšu
institūcija Altum” un izglītības iestādēm: Liepājas Valsts tehnikums Profesionālās izglītības kompetences centrs, Rīgas
Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un
dizaina vidusskola”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas
Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Daugavpils Universitāte,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte un Vidzemes Augstskola, lai tās sniegtu atbalstu inkubatoriem un to
dalībniekiem, nodrošinātu savstarpēju komunikāciju, organizētu kopīgus pasākumus un piedalītos LIAA un pašvaldību
veidotajās konsultatīvajās komisijās, kā arī sniegtu informāciju un novērtējumu dalībniekiem atbilstoši savai darbības jomai.
Atbildīgais darbinieks: Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova

Ārējās tirdzniecības veicināšanas
departaments

Sadarbība ar partneriem notiek ar mērķi labāk izprast nozaru nevalstisko organizāciju biedru vajadzības eksporta tirgū,
sadarboties informācijas izplatīšanā un eksporta veicināšanas pasākumu organizēšanā.
Sadarbības partneri:
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera
Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Latvijas IT klasteris
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
Latvijas Biotehnoloģijas asociācija
Latvijas Veselības tūrisma klasteris



Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācija
Latvijas Kokrūpniecības federācija
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
Latvijas Veļas ražotāju asociācija
Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
Latvijas Iepakojuma asociācija
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju
Latvijas Kino producentu asociācija
Dizaineru savienība
Dizaina informācijas centrs
Latvijas Mūzikas attīstības biedrība
Latvijas Arhitektu Savienība
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība
Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība
Latvijas Filmu servisa producentu asociācija
Latvijas Darba devēju konfederācija
Kontaktpersona: Eksporta veicināšanas nodaļas vecākais projektu vadītājs Fīlips Tālbergs

Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā
(EEN)



Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā projekta ietvaros sadarbojās ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūru (OSHA, http://osha.lv/lv/).
Sadarbības mērķis ir paaugstināt mazo un vidējo uzņēmumu informētību par darba drošības un veselības svarīgumu un
tiem nodrošināt vieglu piekļuvi praktiskai informācijai.
Kontaktpersona: Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (EEN) projekta koordinatore Jekaterina Vanaga

Investīciju projektu departaments



Lielo un stratēģisko investīciju projektu koordinācijas padome
Padomes mērķis ir nodrošināt saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts
interesēs un īpaši pievērsties aktuāliem problēmjautājumiem investīciju piesaistes jomā. Padomes locekļi ir septiņu nozaru
ministri, kas darbojas Ministru prezidenta virsvadībā.

Investīciju piesaistes darba grupa
Darbības mērķis – Investīciju piesaistes problemātikas un šķēršļu identificēšana un risināšana, koordinējot iestāžu
atsevišķās lomas problēmas risinājumā un identificējot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. Uzņēmējdarbības vides
uzlabošanas pasākumu plāna pilnveidošana. LIAA darbojas kā darba grupas pastāvīgais loceklis.
Kontaktpersona: Investīciju projektu departamenta direktors Ģirts Blumers

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru darba grupa
Darbības mērķis – koordinēt nozares uzņēmumiem aktuālo jautājumu risināšanu starp valsts iestādēm un citām
iesaistītajām pusēm. Apzināt lielākos nozares notikumus un informēt nozares dalībniekus par atbalsta iespējām,
aktuālajiem pasākumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī organizēt šo pasākumu apmeklēšanu.
Kontaktpersona: Investīciju projektu departamenta Investīciju piesaistes nodaļas vecākā investīciju projektu vadītāja Marta
Ancāne, e-pasts: marta.ancane@liaa.gov.lv.
Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL)
Ārvalstu investoru padome Latvijā ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušās juridiskas personas, biedrības un
augstākās izglītības mācību iestādes, lai sekmētu ārvalstu investoru kopīgās intereses Latvijā, būtu uzticams partneris
valsts un pašvaldību iestādēm kā arī viedokļu līderis, kas attīsta uzņēmējdarbības vidi. Padome savas darbības ietvaros
vismaz reizi gadā tiekas ar Ministru prezidentu un valdības ministriem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, lai
nodrošinātu veiksmīgu valdības un Padomes tikšanos norisi, kā arī uzņēmējdarbības, investīciju piesaistes un eksporta
jomā risināmo jautājumu virzību, koordinē savstarpējo komunikāciju.
Sadarbības partneri
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, īstenojot tās funkcijas investīciju piesaistē - apkalpojot potenciālo investoru
pieprasījumus un pavadot tos vizītēs, ikdienā sadarbojas ar vairākām nozares uzņēmējus vienojošām asociācijām un citām
nevalstiskajām organizācijām:
Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
Latvijas Kokrūpniecības federācija
Latvijas Iepakojuma asociācija
Latvijas IT klasteris
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
Latvijas Zivrūpnieku savienība

Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
Latvijas Komercbanku asociācija
Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija “Startin.lv”
Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia”
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Biedrība "Latvijas Bioenerģijas asociācija"
Latvijas Biomasas asociācija (LATBIONRG)
Latvijas Pašvaldību savienība
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Informācijas apmaiņā par jauniem potenciālajiem investoriem Latvijā un esošo investoru apkalpošanā LIAA sadarbojas ar
vairāku valstu tirdzniecības kamerām:
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham)
Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Zviedrijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Lielbritānijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Dānijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Somijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Francijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Īrijas Tirdzniecības kamera Latvijā
Šveices Tirdzniecības kamera Latvijā

Tehnoloģiju departaments



Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses
sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi” 76. punktu, izveidota projekta “Tehnoloģiju pārneses programma”
konsultatīvā padome.
Konsultatīvās padomes galvenā funkcija ir projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” īstenošanas stratēģijas izstrāde un
tās īstenošanas uzraudzība un kontrole.
Padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem – viens pārstāvis no LIAA, un pa vienam pārstāvim no Latvijas
Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, Valsts
zinātnisko institūtu asociācijas, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras.
Padomes sēdēs ar LIAA piekrišanu var tikt pieaicinātas arī citas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, nevalstisko
organizāciju pārstāvji, neatkarīgi eksperti un konsultanti ar padomdevēja tiesībām. Konsultatīvās padomes vadītāja ir LIAA
Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.
Kontaktpersona: Tehnoloģiju departamenta Tehnoloģiju pārneses nodaļas vadošā eksperte Linda Spārniņa

Korporatīvās vadības nodrošinājuma nodaļa
 +371 67039406

https://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas-lidzdaliba

