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LIAA darbības virzieni 

▪ Investīciju piesaiste

▪ Tūrisms

▪ Ārvalstu ekonomiskās pārstāvniecības

▪ Atbalsta programmu administrēšana

▪ Biznesa inkubatori

▪ Ārējās tirdzniecības veicināšana

▪ Tehnoloģiju pārnese

▪ Atbalsts jaunuzņēmumiem

▪ Valsts tēls



Investīciju piesaiste

Pašvaldību iesaiste un atbalsts, veidojot kopīgu piedāvājumu investoriem

invest@liaa.gov.lv

▪ Infrastruktūras nodrošinājums

▪ Darbaspēka pieejamība 

▪ Dzīvojamā fonda nodrošinājums

▪ Dabas resursi

▪ Privātā sektora aktivitāte

▪ Pašvaldības īpašās priekšrocības

Pašvaldības esošo un potenciālo resursu analīze

▪ Informācija tiek regulāri pārskatīta un aktualizēta

▪ Informācija ir ātri atrodama un viegli uztverama gan latviešu, gan angļu valodā

mailto:invest@liaa.gov.lv


Investīciju piesaiste

▪ Ienākošie pieprasījumi LIAA

▪ LIAA pārstāvniecības ārvalstīs

▪ Valsts amatpersonu izejošās vizītes

▪ Citu amatpersonu vizītes Latvijā

▪ Valsts amatpersonu tikšanās ar uzņēmēju apvienībām, 

investoru pārstāvjiem



Investīciju piesaiste

Nekustamo īpašumu 

datu bāzē pašvaldības, 

uzņēmumi un 

privātpersonas var 

iesniegt nekustamo 

īpašumu piedāvājumus 

ārvalstu uzņēmējiem, 

kas interesējas par 

iespēju uzsākt savu 

darbību Latvijā



Tūrisms

LIAA veic mārketinga aktivitātes, lai popularizētu Latviju kā daudzveidīgu un 

konkurētspējīgu tūrisma galamērķi, īpašu uzsverot Latvijas reģionu tūrisma 

piedāvājumu

▪ Vietējā tūrisma kampaņas (Apceļo Latvijas pilis un muižas, Mājas kafejnīcu 

dienas u.c.)

▪ Biznesa kontaktu veicināšanas aktivitātes (B2B)

▪ Dalība starptautiskos tūrisma biznesa pasākumos

▪ Kontaktbiržas un Latvijas tūrisma prezentācijas pasākumi

▪ Ienākošās vizītes Latvijā (sadarbībā ar Latvijas tūroperatoriem)

▪ Kampaņas Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Apvienotajā 

Karalistē

▪ Darījumu tūrisma aktivitātes

tourism@liaa.gov.lv

mailto:tourism@liaa.gov.lv


Vietējā tūrisma kampaņas 
(maijs-decembris ‘22)

▪ Apceļo Latvijas pilis un 
muižas

▪ Mājas kafejnīcu dienas

▪ Latvijas apceļošanas 
auto orientēšanās spēle 
Pievelc Latviju tuvplānā 



2022. gada vasara/rudens

Kampaņu tematiskie virzieni un 
mērķauditorijas:  

▪ Daba un aktīvā atpūta
▪ Ģimenes ar bērniem ceļojumi 
▪ Urbānās vides (city breaks) un 

kultūras tūrisma ceļojumi
Kanāli: TV, radio, sociālie tīkli, digitālā vide

Regulāras PR aktivitātes abu valstu medijos, 
interneta portālos, sadarbība ar sociālo tīklu 
satura veidotājiem (Postimees tūrisma 
pielikums, publikāciju cikls Lietuvos Rytas, 
delfi.ee un delfi.lt Latvijas tūrisma sadaļas 
u.c.)

Tūrisma kampaņas 
Lietuvā un Igaunijā



LIAA pārstāvniecības ārvalstīs



LIAA atbalsta programmas 

Atvērta pieteikšanās:

▪ Starptautiskās konkurētspējas veicināšana maziem un vidējiem 

komersantiem (uzņēmējdarbība/ tūrisms)

▪ Inovāciju vaučeru atbalsta programma

Plānota rudenī - Atbalsts darbinieku apmācībām

Izstrādē - Uzņēmuma procesu digitalizācija



Lai sadarbotos ar LIAA, jānoslēdz “jumta” līgums

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 
maziem un vidējiem komersantiem | UZŅĒMĒJDARBĪBA



LIAA nacionālie stendi

Ražotņu un 
produktu 
atbilstības 
novērtēšana

60 000 € 
80%

45 000 €  
90%

100%

100%

Eksporta atbalsta 
darbības

Uzņēmējdarbība (de minimis) 

LIAA konsultācijas

LIAA tirdzniecības 
misijas un 
amatpersonu vizītes

80%



▪ Starptautiskās izstādes

▪ Konferences/forumi

▪ Dalība starptautiskajās 

nozaru asociācijās

▪ Tirgus pētījumi

▪ Tīmekļvietnes, 

internetveikalu izstrāde

Eksporta atbalsta darbības

(kalendārajam gadam)

▪ Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem

▪ Dalība digitālajās izstādēs, konferencēs/semināros 

▪ Telemārketinga pakalpojumi

▪ Ekspertu piesaiste

▪ Kontaktbiržas

▪ Digitālās nozaru platformas

▪ Publicitāte ārvalstu specializētajos 

medijos/reklāma/preču zīmes u.c.

60 000 € | 80%



Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

TŪRISMS

Lai sadarbotos ar LIAA, jānoslēdz “jumta” līgums



▪ Tūrisma atbalsta darbības*

(60 000 €, 80%)

▪ Dalība LIAA organizētos:

▪ tūrisma un darījumu tūrisma 

prezentācijas pasākumos ārvalstīs 

(100%)*

▪ nacionālajos stendos 

starptautiskās tūrisma un darījuma 

tūrisma izstādēs (50% ceļa 

izdevumiem)*

Tūrisms (de minimis)

▪ Starptautisku konferenču, kongresu 

un semināru organizēšana Latvijā 

(12 000 €, 50-60%)

Atbalsta saņēmēji - MVK, pašvaldības*, biedrības, nodibinājumi, plānošanas reģioni

* Atbalstu līdz 66 666 € kalendārajā gadā var saņemt pašvaldības (neiekļaujot 

saimnieciskas darbības)

▪ Starptautisku kultūras, sporta 

pasākumu vai izstāžu organizēšana 

Latvijā (līdz 200 000 €, atkarībā no 

dalībnieku skaita, 80%)



▪ Starptautiskās izstādes 

(arī digitālās)

▪ Tirgus pētījumi

▪ Konferences/forumi/ 

kontaktbiržas

▪ Digitālās tūrisma 

platformas

Tūrisma atbalsta darbības 

▪ Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem 

(arī preču zīmes izstrāde un reģistrēšana)

▪ Digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu 

veidošanas platformu iegāde

▪ Telemārketinga pakalpojumi

▪ Publicitāte ārvalstu specializētajos drukātajos un 

digitālajos medijos

▪ Tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju izstrāde

▪ Tirgus pētījumi

▪ Ārvalstu atbilstošās nozares darījumu partneru 

piesaiste

▪ Dalība starptautiskajās nozaru asociācijās

▪ Naktsmītņu atbilstības novērtēšana

60 000 € | 80%

Atbalsta saņēmēji  - MVK, pašvaldības (neiekļaujot saimnieciskas darbības), biedrības, nodibinājumi



Viedās specializācijas stratēģijas jomas (RIS3) 

BIOMEDICĪNA

BIOEKONOMIKA

VIEDĀ 
ENERĢĒTIKA

VIEDIE 
MATERIĀLI

IKT



Iepazīšanās 
vaučers

5 000 €
100%

Inovāciju vaučeru atbalsta programma

Augsti 
kvalificētu 
darbinieku 
piesaiste

45%

Klasiskais 
vaučers

35%-85%

Dizaina
vaučers

5 000 €
85% 

Atbalsts

▪ līdz 25 000 € viena jauna produkta izstrādei

▪ maziem, vidējiem un lielajiem komersantiem (arī valsts un pašvaldību SIA/AS), kuri attīsta 

produktu viedās specializācijas stratēģijas jomā  

▪ jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei, kas paredzēta komercializēšanai

25 000 €                    25 000€  



Atbalsts darbinieku apmācībām
Atbalsts līdz 100% maziem, vidējiem un lielajiem komersantiem (arī valsts un 

pašvaldību SIA/AS), kuri īsteno projektu viedās specializācijas stratēģijas jomā  

▪ Komersanta 

iepirktas apmācības, 

nepieciešamas 

produktivitātes un 

eksportspējas 

celšanai

Labās prakses pārņemšanas 

apmācības eksportspējas 

veicināšanai

▪ Dalība LIAA iepriekš

iepirktās un 

organizētās 

apmācībās

Plānošanā - projektu 

vadība ar Agile metodi

Augsta līmeņa 

apmācības

Līdz 75 000€ vienam 

komersantam

Līdz 100%, atkarībā no 

uzņēmuma lieluma



Atbalsta intensitāte (atkarībā no komersanta 

lieluma)

▪ Valsts un pašvaldību SIA/AS
▪ Komersanti (mazie, vidējie, lielie)
▪ Biedrības un nodibinājumi (pārstāv komersantus) 

40 000 000 € 
Mērķa auditorija

Kopējais programmas finansējums
Pieejams līdz 2026. gada 30. jūnijam

! Izstrādē - Uzņēmuma procesu digitalizācija (grants)* 

Vienam komersantam
Var iesniegt vairākus projektus  

līdz 100 000 € 

30% - 100% 

* MK noteikumu projekts saskaņošanā 

Process

▪ Komersants veic digitālā brieduma
testu (EDIC)

▪ Iesniedz LIAA projektu
▪ LIAA izsniedz vaučeri
▪ Komersants ievieš projektu
▪ Komersants veic otrreizējo digitālā 

brieduma testu (EDIC) 



▪ Gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, IT infrastruktūras iegāde (piemēram, 

dokumentu, personāla, klientu vadības sistēmas; energoresursu pārvaldība, datu 

uzglabāšana un drošība, biznesa procesu vadība un automatizācija u.c.) 

▪ Ekspertu sniegto konsultāciju izmaksas (MVU)

▪ Limitētas periodiskas izmaksas programmatūras lietošanai (programmatūras

izmantošanu uz ierobežotu laika periodu bez licences īpašumtiesībām)

Uzņēmuma procesu digitalizācija (grants)* 

Attiecināmās izmaksas

* MK noteikumu projekts saskaņošanā 



Business.gov.lv

Valsts platforma biznesa attīstībai



Informācija par LIAA 

Jaunumi un atbalsta programmas:

• www.liaa.gov.lv

• www.labsoflatvia.com

• https://www.facebook.com/LIAALatvija/

• https://business.gov.lv/

Tūrisms, jaunuzņēmumi, investīcijas:

• www.latvia.travel

• www.startuplatvia.eu

• www.investinlatvia.org/

https://www.facebook.com/LIAALatvija/
https://business.gov.lv/
http://www.startuplatvia.eu/
http://www.investinlatvia.org/


ilga.malina@liaa.gov.lv

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa

www.liaa.gov.lv

PALDIES!

http://www.liaa.gov.lv/

