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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izdevumi euro × 1 079 087

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 51 ×

1.1.

Veikti uzraudzības pasākumi Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā" 

projektiem pēc to pabeigšanas: 

1.1.1. DRR_1.1.1.1. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas skaits 13

1.1.2. DRR_1.1.2.1. Izvērtētie gada pārskati skaits 13

1.2.
27.12.00 LIAA darbības 

nodrošināšana
DRR_1.2.1. Īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” skaits 7

ĀTVD, BID, IPD, 

TehD, TūrD, JD, FD, 

ITN, SN

1.3.

Izstrādāt metodiku LIAA organizēto pasākumu lietderības / efektivitātes 

izvērtēšanai (nodrošinot LIAA mērķu un uzdevumu sasaisti ar sasniedzamo 

rezultātu)

skaits 1 KID

1.4.
Tiešā veidā no uzņēmējiem identificēti uzņēmējdarbības vides traucējošie 

faktori 

Uzrunāto uzņēmēju 

skaits 
50 KAN

1.5.
Nulles papīra 

ekonomika
Digitalizēti procesi skaits 1 LN

Izdevumi euro × 5 203 600

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 76 ×

Eksports

2.1.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts
DV_2

citi 

ieguldījumi
Nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību pārstāvniecību skaits 20 1 095 119 ĀTVD

2.2.
Uzturēt LIAA mājaslapu, ārējās tirdzniecības portālu ExIm un sociālos 

kontus, izstrādāt EIIS digitāla, interaktīva satura risinājumus, t.sk.:

2.2.1.
Informēt uzņēmējus par eksporta iespējām caur portālu ExIm  un  sociāliem 

tīkliem (skatījumu skaits)
skaits, milj. 1,4

APSTIPRINU  

Ekonomikas ministrs  

Jānis Vitenbergs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2020.gada darbības plāns

1.

2.

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

27.12.00 LIAA darbības 

nodrošināšana

27.12.00 LIAA darbības 

nodrošināšana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

EFPN DV_1 

KID

1
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2.3.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
Organizēt informatīvus seminārus par ārējo tirdzniecību

dalībnieku 

skaits/eksportējošo 

uzņēmumu skaits, kas 

piedalās semināros

500/300 ĀTVD (EVN)

2.4. Organizēt 2 biznesa forumus Latvijā dalībnieku skaits 200 ĀTVD (P), KID

2.4.2. Follow-up saņemtās atsauksmes atsauksmju skaits 50 ĀTVD (P), KID

2.4.3.
Pasākuma dalībnieku apmierinātības līmenis 

(apmierināti balstoties uz klātienes un follow-up anketām/jautājumiem)

pozitīvs vērtējums 

%
80 ĀTVD (P), KID

2.5.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

Organizēt publicitātes aktivitātes Latvijas iedzīvotājiem par 

eksportspējīgajiem un inovatīvajiem komersantiem

sasniegto iedzīvotāju 

skaits 
300 000 KID

2.6. DV_2 DRR_2.6.1.
Sniegt konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par ārējiem tirgiem un biznesa 

partneru atrašanas iespējām 
skaits 945 ĀTVD (P, EVN) 

2.6.1.
Sniegt padziļinātas konsultācijas Latvijas uzņēmumiem par ārējiem tirgiem 

un biznesa partneru atrašanas iespējām
skaits 100 ĀTVD (P, EVN) 

2.7.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

Apzināt uzņēmumu problēmas un sniegt konsultācijas par risinājumiem 

krīzes "Covid 19"situācijas pārvarēšanai
konsultāciju skaits 500 ĀTVD (P, EVN) 

2.8.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

Sniegt priekšlikumus Ekonomikas ministrijai atbalsta instrumentu izstrādei 

eksporta atjaunošanai pēc krīzes "Covid 19" 
datums 31.05.2020. ĀTVD (P, EVN) 

2.9.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
Gatavoti tirgus apskati skaits 30 ĀTVD (EVN, P) 

2.10.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

Organizētas individuālās vizītes pie potenciālajiem partneriem

/ uzsākts eksports (noslēgti līgumi) vai noslēgti nodoma protokoli skaits/ skaits 25/5 ĀTVD (P, EVN) 

2.11.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
Organizēt Latvijas uzņēmumu un LIAA pārstāvju ārvalstīs kontaktbiržu dalībnieku skaits 150 ĀTVD, KID

2.12.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts
DV_2

RDRR_5 /

DRR_2.12.1.
Identificēt eksporta projektus un pieprasījumus skaits 800

ĀTVD, (P, EVN), 

IPD

2.12.1. Identificēt eksporta projektus un pieprasījumus RIS3 nozarē skaits 50
ĀTVD, (P, EVN), 

IPD

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
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2.13.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

Organizēt ārvalstu kompāniju un ārvalstu biznesa delegāciju - potenciālo 

sadarbības partneru vizītes uz Latviju (tai skaitā forumus, apaļos galdus) / 

uzsākts eksports (noslēgti līgumi) vai noslēgti nodoma protokoli 

skaits/ skaits 30/6 ĀTVD, KID

2.14.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts

RDRR_1 / 

DRR_2.14.1.

Organizēt Latvijas uzņēmumu dalību (atbalstu saņēmušie dalībnieki ārējā 

mārketinga aktivitātēs), t.sk: 
skaits 370

2.14.1. Stendos skaits 160

2.14.2.
Tirdzniecības misijās ārvalstīs, t.sk. Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu 

vizīšu ietvaros
skaits 140

2.14.3. Latvijas dienās dalībnieku skaits 70

2.15.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

Organizēt ekonomisko mediju vizītes uz Latviju / vizīšu rezultātā 

sagatavotie mediju videomateriāli un pozitīvas publikācijas
skaits/ skaits 5/4 ĀTVD, KID

2.16.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
DV2 Organizēt ārvalstīs Latvijas dienas un produktu prezentācijas skaits 2 ĀTVD (EVN, P)

2.17. Mārketinga materiālu izstrāde:

2.17.1.
Zīmola Magnetic Latvia (ML) mārketings (ML sociālo tīklu stratēģijas 

izstrāde un īstenošana, ML weblapas satura nodrošināšana)
satura vienību skaits 60 KID

2.17.2.

Uzturēt un veidot jaunus mārketinga materiālus (nozaru elektroniskas un 

drukātas brošūras, baneri, faktu lapas, reprezentācijas materiāli un 

prezentācijas), tai skaitā videomateriālus, podkāstus

materiālu skaits 30 KID, ĀTVD

2.18.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

1) Nodefinēt Latvijas vienotā tēla vērtības piedāvājumu (value proposition);

2) Pamatojoties uz vienotā tēla vērtības piedāvājumu, sagatavot mārketinga 

piedāvājumu;

3) Izstrādāt ieviešanas plānu.

skaits 1/1/1
KID, ĀTVD, IPD, 

TūrD, TehD

2.19. DRR_2.18.1.

Uzturēt informatīvo stendu par Latviju starptautiskajā lidostā "Rīga", 

(kas izveidots Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam 

ietvaros):

skaits 1 ĀTVD, KID

2.19.1.
Produktu īpatsvars no stendā izliktajiem produktiem, kuriem pieaudzis 

eksports, vai uzsākts eksports (noslēgti līgumi/ nodoma protokoli)
% 20 ĀTVD, KID

2.19.2. Stenda apmeklētāju īpatsvars, kas atkārtoti sazinājies  ar LIAA % 5 ĀTVD, KID

2.19.3. Informatīvā stenda apmeklētāju skaits skaits 15 000 ĀTVD, KID

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

ĀTVD (EVN, P)DV_2

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
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2.20. 
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
KV

Ārvalstīs iegūto sadarbības partneru vai noslēgto līgumu īpatsvars no 

apstrādāto eksporta pieprasījumu skaita
% 7 ĀTVD (P, EVN)

2.21.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
KV

Komersantu, kas izmantojuši eksporta atbalsta pakalpojumus, apgrozījuma 

pieaugums (salīdzinot divus iepriekšējos gadus)
% 1 ĀTVD

Investīcijas

Sadarbība ar privāto sektoru
Privāto uzņēmēju (t.sk. M&A projektu) un valsts investīciju projektu 

apkopošana

2.22. DV_3 

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēju apvienībām un citiem 

privāttiesību subjektiem, lai nodotu LIAA apkopoto vai sagatavoto 

informāciju par Latvijas priekšrocībām ĀTI piesaistei (tai skaitā, 

pārstāvniecību sagatavotos materiālus), tādējādi nodrošinot vienotu pieeju 

Latvijas reklamēšanā, kā arī kopējo resursu efektīvāku izlietošanu. Regulārs 

darbs ar ĀIPL, ārvalstu uzņēmējiem un to apvienībām Latvijā: 

2.22.1.
Ne mazāk kā 7 prioritāro nozaru/sektoru piedāvājumi, kas raksturo 

investīciju vidi un investīciju iespējas Latvijā un reģionos.
skaits 7

2.22.2. Ne mazāk kā 3 RIS3 nozaru piedāvājumi gadā skaits 3

2.22.3.

Investori vai informācijas izplatītāji (multipliers (konsultanti u.c.)), kam 

nodoti projekti investīciju piesaistei (uzskaita gala adresātus, nevis 

starpniekus, piemēram, pārstāvjus, vēstniekus, amatpersonas)

skaits 45

2.22.4. Investori vai informācijas izplatītāji valstīs, kur ir LIAA pārstāvniecības skaits vismaz 2 katrā valstī

2.22.5. Ikgadējās ĀIPL un Ministru kabineta tikšanās organizēšana skaits 1

2.23. KV
Pieaugošs piesaistīto ĀTI apjoms milj.euro un kopējais potenciālo radīto 

darba vietu skaita pieaugums t.sk.:

milj. euro/

darba vietu skaits
72

480 

2.23.1.
No pēcapkalpošanas aktivitātēm piesaistīto ĀTI apjoms milj.euro un 

kopējais potenciālo radīto darba vietu skaita pieaugums 

milj. euro/

darba vietu skaits

30

200

2.23.2.
Piesaistīto ĀTI apjoms milj.euro un potenciālo radīto darba vietu skaita 

pieaugums augsto tehnoloģiju ražošanas un pakalpojumu nozarēs 

milj. euro/

darba vietu skaits

24

60

2.23.3. DV_3 
Informācijas pieprasījumu apstrāde (informācijas sagatavošana) ārvalstu 

diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. Institūcijām
skaits 240

IPD (PRAN/IPN)

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

IPD/

IPN/

ĀTVD (P)

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

4
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2.23.4. DRR_2.23.4.1. Noorganizētas vizītes pie potenciālajiem investoriem skaits 170

2.23.5.
2.Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts
DV_3

RDRR_4 /

DRR_2.23.5.1.

Esošo klientu/investoru Latvijā pēcapkalpošana, t.sk. aktīva esošo 

klientu/investoru pēcapkalpošana caur informācijas ievākšanu
skaits/ skaits 120/ 100

2.23.6. DRR_2.23.6.1. Noorganizētas potenciālo investoru vizītes Latvijā skaits 100

2.23.7. Potenciālo investoru monitorings un atlase (vienu reizi ceturksnī) skaits 4

2.23.8.
Proaktīvu piedāvājumu gatavošana potenciālajiem ārvalstu investoriem, 

t.sk.:
skaits 45

2.23.8.1 Globālo biznesa pakalpojumu centru (GBS) jomā skaits 10

2.23.8.2 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas skaits 3

2.23.8.3 Viedā enerģētika skaits 4

2.23.8.4 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas skaits 4

2.23.8.5 Bioekonomikas jomā skaits 10

2.23.8.6 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas skaits 14

2.24. 
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
DV_3

LIAA pārstāvniecībās identificētie potenciālie investori, kuri izrādījuši 

pastiprinātu interesi par investīciju iespējām Latvijā un/vai pieteikuši vizīti 

Latvijā (vidēji no vienas pārstāvniecības identificētais investīciju projektu 

skaits)   

investoru skaits 

(vidējais investīciju 

projektu skaits no 

vienas pārstāvniecības)

40 

(2)
ĀTVD (P)/IPN

Sadarbība ar pašvaldībām

2.25. Sadarbība ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

2.25.1. DV_3
Sniegts atbalsts plānošanas reģioniem un to pašvaldībām investīciju 

piedāvājumu sagatavošanā un izplatīšanā
skaits 5

2.25.2.
Pašvaldību un speciālo ekonomisko zonu piedāvājumu skaits ārvalstu 

investoriem
skaits 45

2.25.3.
Noorganizētas apmācības plānošanas reģionu (pašvaldībām) par investīciju 

piesaistes nozīmi un praktiskiem ĀTI piesaistes procesa jautājumiem
skaits 3

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana IPD/PRAN 

A.Jankovskis

IPD/

IPN/

ĀTVD (P)

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

IPD/

IPN/

ĀTVD (P)

5
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Darbs ar valsts sektoru

2.26.
Lielo un stratēģisko investīciju projektu koordinācijas padomes 

(POLARIS padome) sekretariāta nodrošināšanas funkcija:

2.26.1. DV_3

Organizēt Investīciju piesaistes darba grupas tikšanos, kas izveidota 

Tautsaimniecības komisijas ietvaros, kā arī Polaris padomes darba 

nodrošināšana

skaits 6 IPD/PRAN

2.26.2.
Identificēti pasākumi investīciju vides uzlabošanai, sekmējot piesaistīto ĀTI 

apjoma pieaugumu (priekšlikumu skaits)
skaits 20 IPD/PRAN

Sadarbība ar zinātniskajām 

institūcijām 

2.27.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
DV_3

Zinātnisko institūciju un universitāšu publicitāte POLARIS procesa 

ietvaros ārvalstīs, informācijas gatavošana par aktuālajām pētniecības 

tendencēm POLARIS nozarēs. 

Sadarbības uzturēšana ar universitātēm un izpētes institūtiem.

universitāšu un izpētes 

instittūtu skaits
7

IPD/PRAN/ 

A.Jankovskis

2.28.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
DV_1 

Zemes dzīļu izpētes ekosistēmas attīstība, nacionālo un Eiropas Savienības 

finanšu instrumentu piesaiste zemes dzīļu izpētei Kurzemes batolītā 

(atbalstītas izpētes) 

 skaits 1

IPD/PRAN/ 

A.Jankovskis/

TehD

2.29.
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
DV_3

CRM risinājumu ieviešanas pilotprojekts proaktīvai investīciju piesaistei un  

integrācijas risinājumu definēšana EIIS projekta attīstībai
skaits 1

IPD/PRAN/ 

A.Jankovskis

2.30. DV_3

Vienota standarta informatīvo mārketinga materiālu par investīciju iespējām 

Latvijā izstrāde un aktualizēšana un druka izmantošanai LIAA, Latvijas 

Republikas vēstniecībās ārvalstīs un ministriem, tiekoties ar ārvalstu 

uzņēmējiem (potenciālajiem investoriem):

2.30.1. Tematisku faktu lapu izstrāde (t.sk.aktualizēšana) skaits 15

2.30.2. Informācijas materiāli ārvalstu medijiem (t.sk. no pārstāvniecībām) skaits 10

2.30.3.

LIAA tīmekļa vietnes investīciju piesaistei izstrāde, pilnveidošana un 

aktualizēšana atbilstoši  RIS3 jomām un augsto tehnoloģiju ražošanai un 

vienotajam tēlam

satura aktualizēšana 

atbilstoši jaunākajai 

statistikai un izmaiņām

31.12.2020.

2.30.4. Business Guide atjaunošana 

satura aktualizēšana 

atbilstoši jaunākajai 

statistikai un izmaiņām 

likumdošanā

1

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

IPD
28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

Integrētā mārketinga 

kampaņa

2.31. DV_3

Integrētā mārketinga kampaņa investīciju piesaistei - dalība izstādēs, 

konferencēs, semināros, forumos, darba grupās, kā arī ekonomikas forumu, 

konferenču, diskusiju organizēšana Latvijā un ārvalstīs:

2.31.1. Dalība pasākumos skaits 25

2.31.2. Organizēti pasākumi skaits 2

2.31.3. Pasākumos nodibinātie kontakti skaits 75

2.31.4.
Dalība GBS jomas pasākumos, kuros ir potenciālie investori augsto 

tehnoloģiju jomās
skaits 5 TehD TSN

2.32. EXPO 2020 1 398 937

2.32.1.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un vizualizāciju sagatavošana Latvijas 

paviljonam
skaits 1

2.32.2.
Satura koncepcijas pielāgošana un paviljona darbības plāna izstrāde Expo 

norises periodam (iesaistot vismaz 50 Latvijas komersantus)
skaits 1

2.32.3. Mājaslapas izstrāde Latvijas paviljonam skaits 1

PPIzd Izdevumi euro × 263 225

PPA Amata vietas skaits 1 ×

2.34.
Īstenoti mārketinga pasākumi diasporas pārstāvju, t.sk. nozaru profesionāļu 

uzrunāšanai par darba un sadarbības iespējām Latvijā 

IPD PRAN

/A.Krūze

2.34.1.
PPDRR_1

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija personu skaits 150 000
IPD PRAN/

A.Krūze

ĀTVD, KID

DV_2

DV_3

DV_5

DV_6

Diasporas 

uzņēmēju un 

nozaru 

profesionāļu 

iesaiste Latvijas 

tautsaimniecības 

izaugsmē

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana2.33.

Diasporas uzņēmēju un 

nozaru profesionāļu 

iesaiste Latvijas 

tautsaimniecības 

izaugsmē

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana
IPD
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

2.35.

Īstenoti sadarbības pasākumi ar diasporas iesaisti ar mērķi veicināt LIAA 

deleģēto funkciju - eksporta, investīciju piesaistes, tūrisma, uzņēmējdarbības 

un inovāciju attīstības veicināšana) rezultatīvu īstenošanu:

pasākumu skaits
IPD PRAN/

A.Krūze

2.35.1
PPDRR_2 Noorganizēti tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti  trīs virzienos 

(eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība)
pasākumu skaits 10

IPD PRAN/

A.Krūze

2.35.2
PPDRR_3 Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba 

iespējām Latvijā
pasākumu skaits 6

IPD PRAN/

A.Krūze

2.35.3

Līdzdalība pasākumos diasporai vai reemigrantiem, kuros LIAA auditoriju 

uzrunā par Latvijas eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti, 

uzņēmējdarbību un tās iespējām Latvijā

pasākumu skaits 20
IPD PRAN/

A.Krūze

2.35.4
Diasporas profesionāļu piesaiste LIAA funkciju izpildē (tai skaitā RIS3 

ekosistēmu attīstībā) 
personu skaits 20

IPD PRAN/

A.Krūze

Izdevumi euro × 747 348

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 16 ×

3.1.
Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un 

informācijas nodrošināšana interneta vidē:

3.1.1. DRR_3.1.1.1. Portāla latvia.travel apmeklējumi skaits 2 200 000

3.1.2. DRR_3.1.2.1. Vidējais portāla apmeklēšanas laiks minūtes 2,5

3.1.3. DRR_3.1.3.1. Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli veidi 5

3.2.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts
RDRR_6

Īstenoti pasākumi  tūrisma attīstības veicināšanai,   t.sk. Baltijas jūras 

reģiona sadarbības  ietvaros
skaits 19

3.2.1. DRR_3.2.1.1.
Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem

pasākumu skaits/

apmācīto tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju 

skaits 

12/ 600

3.2.2.
Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona 

sadarbības un BSR stratēģijas ieviešanas ietvaros 
skaits 3

3.2.3. DRR_3.2.3.1.
Kvalitātes attīstību veicinošie pasākumi, apmācības un pieredzes apmaiņa 

tūrisma nozares pārstāvjiem kvalitātes jautājumos 

pasākumu skaits/

apmācīto tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju 

skaits 

4/ 140

DV_2

DV_3

DV_5

DV_6

Diasporas uzņēmēju un 

nozaru profesionāļu 

iesaiste Latvijas 

tautsaimniecības 

izaugsmē

3.

30.00.00 Tūrisma politikas 

ieviešana

30.00.00 Tūrisma politikas 

ieviešana

28.00.00 Ārējās ekonomiskās 

politikas ieviešana

TūrD

TūrD

30.00.00 Tūrisma politikas 

ieviešana
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

3.3.
30.00.00 Tūrisma politikas 

ieviešana
DRR_3.3.1. Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi vietējā tirgū pasākumu skaits/

sasniegtā auditorija

3/ 150 000

Izdevumi euro × 15 963 640

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 131 ×

Izdevumi euro × 1 922 600

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 4 ×

4.1.1.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Sniegts atbalsts Latvijas tūrisma piedāvājuma popularizēšanai ārvalstīs, to 

skaitā darījumau tūrisma (MICE) pasākumu piesaistei

Sniegto atbalstu skaits 

(granti)
50 TūrD

4.1.2.

Stiprināta Latvijas starptautiskā konkurētspēja, to skaitā ārējā mārketinga 

pasākumu īstenošanai un Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības 

stiprināšanai:

4.1.2.1. Nacionālie tūrisma stendi

skaits/

nodibināto kontaktu 

skaits 

3/ 570

4.1.2.2. Mārketinga kampaņas skaits 8

4.1.3.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju) vizītes

vizīšu skaits/mediju 

skaits, kur izvietotas 

publikācijas

25/ 45 TūrD

4.1.4.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Ārvalstīs reģistrētu tūrisma pakalpojumu komercsabiedrību pārstāvju vizītes skaits 10 TūrD

4.1.5.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Tūrisma informācijas un mārketinga materiālu nodrošināšana svešvalodās veidu skaits 5 TūrD

4.1.6.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Latvijas tūrisma publicitātes pasākumu un ārvalstu specializēto tūrisma 

veicināšanas pasākumu organizēšana
skaits 30 TūrD

4.1.7.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Mērķa tirgus izpēte un mērķauditorijas noteikšana skaits 1 TūrD

4.1.8.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Ārvalstu tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados skaits 25 TūrD

4.1.9.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Darījumu un pasākumu tūrisma piesaistes pasākumi Latvijai

organizēto pasākumu 

skaits/

 iepazīšanās vizīšu 

dalībnieku skaits

30/ 200 TūrD

4.1.10.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Veselības tūrisma piesaistes pasākumi Latvijai, atbilstoši Veselības aprūpes 

pakalpojumu eksporta attīstības plānam 2019.-2023.gadam 
skaits 5

TūrD, ĀTVD (EVN), 

IPD PRAN

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

TūrD

4.1.

Nr. 3.2.1.2/16/I/002  

Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana tūrismā

4

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) 

projekti (2014-2020)
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

Izdevumi euro × 3 745 759

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 30 ×

4.2.1.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_2
citi 

ieguldījumi
Nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību skaits 20 1 034 505 ĀTVD (P) 

4.2.2.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Organizēt LIAA pārstāvniecību stendus izstādēs ārvalstīs/

identificēti eksporta projekti vai pieprasījumi 

stendu skaits/  

skaits
4/ 40 ĀTVD (P) 

4.2.3.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Organizēt biznesa forumus Latvijā:

Tiks segti izdevumi, kas netiks iekļauti 2.4.p. izdevumos. dalībnieku skaits 200 ĀTVD, KID

4.2.4. 

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_3
Organizēt konferences ārvalstī/

identificēti eksporta projekti/pieprasījumi 

konferenču skaits/ 

skaits
4/ 40 ĀTVD

4.2.5.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Organizēt nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs / dalībnieku 

skaits
stendu skaits/

dalībnieku skaits
9/64 ĀTVD (EVN, P)

4.2.6.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Atbalsts projekta mērķa grupas ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai
sniegto atbalstu (grantu) 

skaits
50 ĀTVD  (ĀTAPN)

4.2.7.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_2 RDRR_1 Atbalsts projekta mērķa grupas ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai
unikālie atbalsta 

(grantu) saņēmēji
8 ĀTVD  (ĀTAPN)

4.2.8.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Atbalsts projekta mērķa grupai dalībai izstādēs, tirdzniecības misijās vai 

Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs, konferencēs, semināros

sniegto atbalstu (grantu) 

skaits
250

ĀTVD  (EVN, 

ĀTANN)

4.2.9.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_2 RDRR_1
Atbalsts projekta mērķa grupai dalībai izstādēs, tirdzniecības misijās vai 

Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs, konferencēs, semināros

unikālie atbalsta 

(grantu) saņēmēji
20

ĀTVD  (EVN, 

ĀTANN)

4.2.10.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Organizēt mārketinga kampaņas, lai ieinteresētu ārvalstu kompānijas un 

medijus apmeklēt Latviju, piedalīties LIAA organizētajos eksporta 

veicināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs / vizīšu rezultātā sagatavotie 

mediju videomateriāli un publikācijas

ekononisko mediju 

vizīšu skaits/ 

skaits

5/4 ĀTVD  (P, EVN)

4.2.11.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV2 Organizēt Latvijas dienas ārvalstīs skaits 2 ĀTVD  (P, EVN)

4.2.12.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības izveidošana Briselē (Beļģija) skaits 1 ĀTVD, PVN

4.2.

Nr. 3.2.1.2/16/I/001  

Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

Izdevumi euro × 173 750

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 0 ×

4.3.1.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēmas  (EIIS) izstrāde datums 31.12.2020. ĀTVD, KID

Izdevumi euro × 4 838 463

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 55 ×

4.4.1.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Izvērtēti pieteikumi pirmsinkubācijas atbalsta nodrošināšanai gala labuma 

guvējiem reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju biznesa 

inkubatorā

skaits 500 BID

4.4.2.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Uzņemti dalībnieki pirmsinkubācijas atbalsta  nodrošināšanai gala labuma 

guvējiem reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju biznesa 

inkubatorā

skaits 400 BID

4.4.3.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Izvērtēti pieteikumi inkubācijas atbalsta  nodrošināšanai gala labuma 

guvējiem reģionālajos biznesa inkubatoros  un radošo industriju inkubatorā
skaits 150 BID

4.4.4.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Uzņemti dalībnieki inkubācijas atbalsta nodrošināšanai gala labuma 

guvējiem reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju inkubatorā
skaits 75 BID

4.4.5.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_4 

 

RDRR_2 Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros skaits 40 BID

4.4.6.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits
unikālo komersantu 

skaits
65 BID

4.4.7.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_3 Gala labuma guvējiem piešķirtie iekārtu un izejmateriālu iegādes granti skaits 45 BID

4.4.8.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos skaits 50 BID

4.4.9.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus skaits 200 BID

4.4.10.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Specifiskais iznākuma rādītājs – radošo industriju jomas komersantu skaits, 

kuri saņem atbalstu
skaits 5 BID

4.4.11.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Specifiskais iznākuma rādītājs – gala labuma guvēju skaits, kuri saņem 

nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā
skaits 400 BID

Nr. 3.1.1.6/16/I/001  

Reģionālie biznesa inkubatori 

un radošo industriju 

inkubators

4.3.

4.4.

Nr.  2.2.1.1/17/I/026 

Latvijas eksporta un investīciju 

informācijas sistēma             
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

4.4.12.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu
unikālo komersantu 

skaits
65 BID

4.4.13.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Biznesa inkubatoru organizēti pasākumi un semināri uzņēmējdarbības 

veicināšanai reģionos 
skaits 360 BID

4.4.14.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Pirmsinkubācijā un inkubācijā atbalstīto komersantu kopējais  apgrozījums 

(jauns rādītājs)  
euro 40 000 000 BID

4.4.15.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Pirmsinkubācijā un inkubācijā atbalstīto komersantu nomaksāto nodokļu 

apmērs (jauns rādītājs) 
euro 4 000 000 BID

4.4.16.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Pirmsinkubācijā un inkubācijā atbalstīto komersantu eksporta apjoms (jauns 

rādītājs) 
% no apgrozījuma 25 BID

4.4.17.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Uzņemto inkubatoru dalībnieku skaits tehnoloģiju jomā skaits 15 BID

4.4.18.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Noorganizēts Start-up festivāls maziem un vidējiem uzņēmumiem 

uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos 
skaits 1 BID

Izdevumi euro × 833 764

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 5 ×

4.5.1.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_5

Atbalsta pasākumu īstenošana inovāciju veicināšanai, visplašāko sabiedrības 

mērķa grupu informēšanai un motivēšanai, tai skaitā: tīklošanas pasākumi, 

SMU aktivitātes, paneļdiskusijas, hakatoni, forumi u.c.

motivēto dalībnieku 

skaits
9500 TehD (IAN)

4.5.2.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_5
Izstrādāti oriģināli marketinga materiāli (digitāli/drukāti) par inovācijas, 

tehnoloģiju attīstības, t.sk. jaunuzņēmumu attīstības jautājumiem
materiālu skaits 3 TehD (IAN)

4.5.3.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_5

Uzturēts, aktualizēts un popularizēts Inovāciju un tehnoloģiju portāls 

Magnetic Latvia|Labs of Latvia  (sagatavotas ziņas, "ceļa karte 

uzņēmējiem", pasākumu kalendārs, info atbalsts, raksti, video) saskaņā ar 

projekta Nr. 1.2.2.2/16/I/001  iesniegumu

lapu skatījumu skaits 360 000 TehD (IAN)

4.5.4.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_5
Nefinansiāls atbalsts komersantiem - augsta līmeņa apmācības MiniMBA 

inovācijas vadības spēju uzlabošanai un uzņēmumu izaugsmes paātrināšanai 
komersantu skaits 20 TehD (IAN)

4.5.5.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_6 Latvijas inovatīvo biznesa ideju konkurss "Ideju kauss" komandu skaits 80 TehD (IAN)

Nr. 1.2.2.2/16/I/001  

Inovāciju motivācijas 

programma

4.5.
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 
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un nosaukums

Programmas 
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Stratēģijas 
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Rādītāja 
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Piešķirtais 
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(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

4.5.6.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020) DV_5

Start-up ekovides attīstību veicinoši pasākumi kā jaunu komandu veidošanās 

platformas (piemēram, hakatoni) / jaunradītās start-up, tai skaitā science 

based  start-up komandas 

jaunizveidoto  komandu 

skaits
25 TehD (IAN)

4.5.7.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)
Meistarklases jauniem vai esošiem uzņēmējiem, kas veicina biznesa 

attīstību, izmantojot digitālās tehnoloģijas un rīkus 

uzņēmēju skaits/

apmācību skaits
50/ 10 TehD (IAN)

Izdevumi euro × 3 468 000

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 36 ×

4.6.1. DV_5 Veicināta inovācijas ieviešana un komercializēšana: TehD

4.6.1.1.
2. Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas atbalsts
DV_5

RDRR_3  Atbalstīti pētniecības rezultāti komercializācijā (Atbalsts pētniecības 

rezultātu komercializācijai)
projektu skaits 60 TehD (ZKN)

4.6.2. DV_5

Pētniecības projektu un programmu rezultātu, publisko pētniecības 

organizāciju (PPO) pakalpojumu un uzņēmumu vajadzību monitorings un to 

aktualizēšana (reizi ceturksnī):

TehD (ZKN/TSN)

4.6.2.1. Pētniecības organizāciju komercializējamo ideju saraksts    aktualizāciju skaits 4 TehD (ZKN/TSN)

4.6.2.2. Pētniecības organizāciju kompetenču karte aktualizāciju skaits 4 TehD (TSN)

4.6.2.3. Latvijas uzņēmumu inovāciju vajadzību saraksts aktualizāciju skaits 4 TehD (TSN)

4.6.3. DV_5 Veicināta inovācijas attīstība uzņēmumos:

4.6.3.1. DV_5
Atbalstīto projektu skaits jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei

(Vaučeru programma)
skaits 50

4.6.4. Jaunuzņēmumu ekosistēmas pilnveidošana:

4.6.4.1. DV_5

Jaunuzņēmumu skaits, kas kvalificējas Jaunuzņēmumu darbības atbalsta 

likumam/ jaunuzņēmumu skaits, kas proaktīvi uzrunāts dalībai atbalsta 

programmās

skaits/ 

skaits
30/ 100

4.6.4.2. DV_5
Jaunuzņēmumu skaits, kas saņēmuši atbalstu dalībai ārvalstu izstādēs un 

konferencēs
skaits 100

4.6.4.3. Jaunuzņemumu vīzu saņēmušo uzņēmumu skaits skaits 20

4.6.5.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_5 Apmācības tehnoloģiju pārneses ekosistēmas dalībniekiem skaits 2 TehD (TPN)

TehD (IUAN)

TehD (IUAN)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Nr.  1.2.1.2/16/I/001 

Tehnoloģiju pārneses 

programma

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

4.6.
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4.6.6. Tīklošanas pasākumi:

4.6.6.1. Tīklošanas semināri (pasākumi)                                                    skaits 2

4.6.6.2. Tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākuma organizēšana dalībnieku skaits 3500

4.6.7. Pasākumi komercializētājiem:

4.6.7.1.

Ekspertu seminārs par pētījumu rezultātu komercializāciju un spin-off 

veidošanu, tai skaitā dažādu biznesa forumu, konferenču un apmācību 

semināru ietvaros                          

pozitīvs vērtējums

%
80

4.6.7.2. DV_5
Publiskās pētniecības organizācijas (PPO) pētījumu rezultātu prezentēšanas 

pasākumi potenciālajiem investoriem 
skaits 1 TehD (JAN)

4.6.8. Tēla veidošana ārvalstīs par inovāciju jomu Latvijā:

4.6.8.1.

Ārvalstu uzņēmēju un to apvienību (asociāciju, kameru u.tml.) delegāciju 

uzņemšana un iepazīstināšana ar Latvijas pētniecisko organizāciju 

sniegtajiem pakalpojumiem (ienākošās vizītes)

skaits 2

4.6.9.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_5
Sniegta informācija un konsultācijas par VTPC sniegtajiem pakalpojumiem 

un atbalsta programmām
skaits 700 TehD

4.6.10.
Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas atpazīstamības veicināšana un  

attīstīšana:

4.6.10.1.
Semināri, apmācības un informatīvie  pasākumi jaunuzņēmumu ekosistēmas 

dalībniekiem (pasākumi/dalībnieki) 
skaits 4/80

4.6.10.2.
Dalība pasākumos un pasākumu organizēšana jaunuzņēmumu 

atpazīstamībai un atbalstam Latvijā un ārvalstīs 
skaits 4

4.6.10.3.
Atbalsts jaunuzņēmumu konferencēm/ mediju atskata raksti par minēto 

pasākumu
skaits/ skaits 3/20 

4.6.10.4.
Pētījums par Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas šī brīža stāvokli un to 

attīstības iespējām
skaits 1

4.6.10.5. Tīmekļa vietnes Startuplatvia.eu  uzturēšana un uzlabošana apmeklētāju skaits 20 000

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

TehD (JAN)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

TehD (ZKN, TPN)DV_5

DV_5 TehD (TPN)

TehD (TPN)DV_5
62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)
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Vērtību ķēžu ekosistēmu 

attīstība

4.6.11.
3 identificēto RIS3 vērtību ķēžu attīstība (biomedicīna, viedās pilsētas, 

viedie materiāli):

4.6.11.1.
Izstrādāts rīcības plāns 2021.gadam atbilstoši EM izstrādātajām un 

apstiprinātajām stratēģijām 
skaits 3

4.6.11.2.
Izstrādāts "benchmark"  (iekšējais dokuments), pēc kā veikt/monitorēt darba 

plāna ieviešanas progresu
skaits 1

4.6.12. 3 jaunu RIS3 vērtību ķēžu identificēšana un attīstība:    

4.6.12.1.

Izveidota RIS3 vērtību ķēdes darba grupa, kura sastāv no vērtību ķēdes 

vadošo organizāciju pārstāvjiem nacionālā mērogā (privātais, publiskais un 

akadēmiskais sektors)

skaits 3

4.6.12.2.

Identificēta vērtību ķēdes konkurētspējas priekšrocība un izstrādāts 

īstermiņa vērtību ķēdes attīstības plāns (ar mērķi īstenot sadarbības koncepta 

pierādījumu (proof of concept) uz kā pamata attīstīt vērtību ķēdi ilgtermiņā

skaits 3

4.6.13.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Konsultatīva atbalsta sadarbības veidošanai un Jaunu HORIZON projektu 

pieteikumu izstrādei citās nozarēs (projektu skaits)
skaits 3 TehD (TSN)

4.6.14.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Valsts kapitālsabiedrību inovācijas akseleratora pilotprojekta koordinēšana 

un ieviešana
skaits 1 TehD

4.6.15.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Īstenoti sadarbības pasākumi valsts kapitālsabiedrībām ar jaunuzņēmumiem/ 

pētniecības organizācijām
skaits 5 TehD

4.6.16.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

Stratēģiskais pētījums par nākotnes attīstības prognozēm (foresight) skaits 1 TehD (TPN)

Izdevumi euro × 981 304

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 1 ×

4.7.1.

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

DV_4 Apstiprināti projekta pieteikumi apmācībām investoru piesaistei skaits 1
TehD (ZKN)/ 

IPD (IPN)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

62.07.00 Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) projekti 

(2014-2020)

TehD

TehD

4.7.

Nr. 1.2.2.3/16/I/003 Apmācību 

īstenošana ārvalstu investoru 

piesaistei
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Atbildīgā 
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Izdevumi euro × 270 027

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 10 ×

5.1.
62.20.00 Tehniskā palīdzība ERAF 

apgūšanai (2014-2020)

Sadarbības partnera funkciju nodrošināšana projekta Nr.11.1.1.0/18/TP/003 

"Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otra kārta" ietvaros - 

veikti uzraudzības pasākumi 2007.-2013. gada plānošanas perioda  

projektiem pēc to pabeigšanas:

5.1.1.
62.20.00 Tehniskā palīdzība ERAF 

apgūšanai (2014-2020)
Pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas skaits 77

5.1.2.
62.20.00 Tehniskā palīdzība ERAF 

apgūšanai (2014-2020)
Izvērtētie gada pārskati skaits 219

Izdevumi euro × 603 525

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 7 ×

Izdevumi euro × 58 000

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 0 ×

6.1.
67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti

Nodrošināta projekta „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)” 

īstenošana skaits 1 TūrD

Izdevumi euro × 545 525

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 7 ×

6.2.

Nodrošināta vienotā Eiropas biznesa atbalsta tīkla Latvijā (Enterprise 

Europe Network (EEN Latvija)  darbība atbilstoši EK un LIAA Granta 

līgumam

ĀTVD (EEN)

6.2.1. DV_2 Nodrošināt EEN mājaslapas un sociālo tīklu darbību lietotāju skaits EEN - 4000 ĀTVD (EEN)

6.2.2. DV_2
Organizēt informatīvus un apmācību seminārus, piedalīties inovāciju 

stendos 
dalībnieku skaits

LIAA - 150

LTC - 90
ĀTVD (EEN)

6.2.3.
67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti
DV_2

Sniegt konsultācijas par ārējiem tirgiem un par citiem ar uzņēmējdarbību 

saistošajiem jautājumiem
skaits

LIAA - 328

LTC - 100
ĀTVD (EEN)

6.2.4.
67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti
DV_2 Organizēt brokeru pasākumus un ārvalstu misijas 

pasākumu skaits 

(dalībnieku skaits)

LIAA - 3 (28)

LTC - 3 (28)
ĀTVD (EEN)

6.2.5.
67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti
DV_2 Tehnoloģiju un inovāciju auditi uzņēmumos skaits LTC - 24 ĀTVD (EEN)

6.2.6.
67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti
DV_2 Noslēgti biznesa, tehnoloģiju, pētniecības sadarbības līgumi skaits

LIAA - 11

LTC - 9
ĀTVD (EEN)

Projekts „Eiropas izcilākie 

tūristu galamērķi" (EDEN)

Projekts „Eiropas biznesa 

atbalsta tīkls Latvijā" (EEN)

62.20.00 Tehniskā palīdzība 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) apgūšanai 

(2014-2020)

6.2.

67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti

EFPN, FD

5.

6.1.

6.
67.06.00 Eiropas Kopienas 

iniciatīvas projekti
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Izdevumi euro × 49 405

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 0 ×

7.1.
Veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta Nr. PG102083 “Design 

for innovation” īstenošanu
skaits 1 TehD (IUAN)

7.2.
Veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta Nr. R076 CAROTS 

īstenošanu
skaits 1 TehD 

Izdevumi euro × 54 069

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 2 ×

8.1.

69.06.00 Mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" pārrobežu 

sadarbības projekti

Nodrošināta projekta Nr. PGI02083 "Design for innovation" ieviešana skaits 1 13 584 TehD (IUAN)

8.2.

69.06.00 Mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" pārrobežu 

sadarbības projekti

Nodrošināta projekta Nr. R076 CAROTS ieviešana: 40 485 TehD 

8.2.1. Dalība projekta sanāksmēs un pasākumos skaits 4

8.2.2. Ziņojums par inovatīvu MVU piekļuves veidiem pētniecības infrastruktūrai skaits 1

Izdevumi euro × 190 920

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 7 ×

9.1.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas 

zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansētie projekti 

DV_5

Sagatavota un ar donoriem saskaņota informācija Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2014.-2021.gadam programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, 

inovācijas un MVU" (turpmāk - NFI programma) līgumam starp Norvēģijas 

Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju

datums
31.07.2020.

NFID

9.2

71.06.00 Eiropas Ekonomikas 

zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansētie projekti 

DV_5
Izstrādāti NFI programmas noteikumi un ar  Ekonomikas ministrijas 

starpniecību iesniegti un apstiprināti Ministru kabinetā
datums 31.10.2020. NFID

9.3

71.06.00 Eiropas Ekonomikas 

zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansētie projekti 

DV_5 NFI programmas projektu pieteikumu pieņemšana datums 2020. gada 2.pusgads NFID

69.06.00 Mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" pārrobežu 

sadarbības projekti  

TehD 

69.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par mērķa 

"Eiropas teritoriālā 

sadarbība" pārrobežu 

sadarbības programmu, 

projektu un pasākumu 

īstenošanu

71.06.00 Eiropas Ekonomikas 

zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansētie 

projekti 

9.

8.

7.

69.06.00 Mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" 

pārrobežu sadarbības projekti     
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Nr. p.k.

Politikas un resursu 

vadības kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) numurs 

un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids***

Rādītāja nosaukums 

/Pasākuma nosaukums
Mērvienība

Plānotā vērtība 

/Pānotais izpildes termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

Izdevumi euro × 30 000

Vidējais amata vietu skaits gadā skaits 0 ×

10.1.
33.00.00 Ekonomiskās attīstības 

programma

Covid-19 vīrusa izraisīto seku mazināšai ārkārtas situācijas apstākļos 

virtuālajā vidē rīkotā ideju hakatona 17.-19.03.2020 balvu fonda 

nodrošināšana hakatona uzvarētāju komandām

komandu skaits 5 TehD

10.2.
33.00.00 Ekonomiskās attīstības 

programma

Dalība “EdTech Evolution” izglītības tehnoloģiju hakatona tiešsaistes 

paneļdiskusijā par inovācijas ekosistēmu attīstību “Innovation Ecosystems 

Around The World” 17.06.2020.

datums 17.06.2020. TehD

Kaspars Rožkalns

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Ružicka, 67039406

Krūmiņa, 67039456

Izmantotie saīsinājumi: 

ĀTVD - Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments: ĀTANN - Ārējo tirgu atbalsta nodrošināšanas nodaļa, ĀTAPN -Ārējo tirgu atbalsta piešķšanas nodaļa, EEN - Eiropas biznesa atbalsta tīks Latvijā (Enterprise Europe Network), EVN - Eksporta veicnāšanas nodaļa; P - Pārstāvniecības; 

ĀIPL - Ārvalstu Investoru Padome Latvijā; ĀTI - ārējās tiešās investīcijas; 

BID - Biznesa inkubatoru departaments;

EIIS - Eksporta un investīciju informācijas sistēma; EK- Eiropas Komisija; ES - Eiropas Savienība; EM - Ekonomikas ministrija; EFPN - Eiropas fondu pēcuzraudzības nodaļa; 

FD - Finanšu departaments;

ITN - Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

IPD - Investīciju projektu departaments: IPN - Investīciju piesaistes nodaļa; PRAN - Projektu attīstības nodaļa;

JD - Juridiskais departaments;

KAN - Klientu apkalpšanas nodaļa; KID - Komunikācijas un informācijas departaments; LN - Lietvedības nodaļa;

MVU - Mazie un vidējie uzņēmēji;

NFID - Norvēģijas finanšu instrumenta departaments;  

PAN - Projektu attīstības nodaļa;  LTC - Latvijas tehnoloģiskais centrs;  IT - Informācijas tehnoloģijas;

SN - Saimnieciskā nodaļa;

TehD - Tehnoloģiju departaments: IAN - Inovāciju atbalsta nodaļa, IUAN - Inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, JAN - Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļa,  TPN - Tehnoloģiju pārneses nodaļa, TSN - Tehnoloģiju sakutu nodaļa, ZKN - Zinātnes komercializācijas nodaļa; 

TūrD - Tūrisma departaments; VTPC - Vienotais tehnoloģiju pārneses centrs.

* Norāda sasaisti ar EM darbības stratēģijā Padotības iestādei paredzēto uzdevumu atbilstoši DV - darbības virzieniem un visām Padotības iestādēm saistošo HP - horizontālo pasākumu īstenošanu.

***POLRR - politikas rezultatīvais rādītājs, RDRR - raksturojošākais darbības rezultatīvais rādītājs, KV - kvalitātes rādītājs, PPDRR - prioritāro pasākumu darbības rezultatīvais rādītājs, PPA - prioritāro pasākumu amata vietas, PPIzd - prioritāro pasākumu izdevumi, PPIe - prioritāro pasākumu ieņēmumi, DRR - programmu (apakšprogrammu) rezultatīvais 

rādītājs. 

10
33.00.00 Ekonomiskās 

attīstības programma

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors
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