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Elektronikas un elektronikas 
rūpniecības asociācijas 
biedru sapulce
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Viedā specializācija | ekosistēmas

STRATĒĢISKIE MĒRĶI
• Ilgtspējīga un inovatīva ekonomiskā attīstība
• Inovāciju veicināšana tautsaimniecībā, nosakot prioritāros virzienus
• Fokusēta investīciju piesaiste tautsaimniecības attīstībai
• Uzlabota pārvaldība un ciešāka dalībnieku iesaiste 
• Nodrošināts augsta līmeņa kontaktu loks ekosistēmas dalībniekiem
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Piecas definētās RIS3 jomas Latvijā

Bioekonomika

Biomedicīna

Fotonika un viedie materiāli

Viedā enerģētika

IKT
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Ekosistēmu pārvaldība
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LIAA – koordinators 
Koordinē komunikāciju, piedāvā gada darbības 
plānu, seko darbības plāna izpildei, uztur 
ekosistēmas dalībnieku datu bāzi

Ekosistēmas biedri 
Līdergrupa pieņem stratēģiskos lēmumus
Līdergrupas priekšsēdētājs pārstāv ekosistēmu



LIAA loma ekosistēmu atbalstā: 
ārvalstu sadarbības partneru meklēšana
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Uzņēmumi definē, 
ko vēlas attīstīt 

LIAA skauts sazinās ar 
attiecīgo valstu 
pārstāvniecībām 

Skauts palīdz 
dibināt kontaktu

LIAA pārstāvji atrod 
un uzrunā potenciālos 
partnerus 



Investīciju piesaiste 
ekosistēmas dalībniekiem
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Identificē 
nepieciešamību 
piesaistīt uzņēmumu 
vērtību ķēdes attīstībā

Sastāda vēlamo 
investoru sarakstu

LIAA koordinē 
turpmākās sadarbības 
attīstību 

Skauts apkopo 
informāciju un sazinās 
ar LIAA Investīciju 
projektu departamentu

Investīciju projektu 
departaments, iesaistot 
pārstāvniecības, 
sameklē un uzrunā 
potenciālos investorus

ZINĀTNISKĀ INSTITŪCIJA + 
VALSTS PĀRVALDE + 
UZŅĒMUMS



Fotonikas un viedo 
materiālu ekosistēma
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31 miljoni eiro investīcija, kas piesaistīta 
programmā Apvārsnis 2020

Viedie materiāli ir viena no Latvijas 
pētniecības prioritātēm 

Pasaules līderi optiskās šķiedras 
ražošanā 

NOZARE IETVER: 
optiku, sensorus, funkcionālus 
materiālus (arī pusvadītājus), 
plānās kārtiņas un pārklājumus. 
Tā ir kā pamats citu RIS3 nozaru 
attīstībai, nodrošinot nepieciešamās 
komponentes un sistēmas 
medicīnas, IKT, viedo pilsētu un 
zaļās enerģētikas, bioekonomikas
nozarēm.



Yukon Advanced Optics Worldwide

DARBAVIETAS APGROZĪJUMS GADĀ SARAŽOTO APRĪKOJUMA 
VIENĪBU GADĀ

EKSPORTA PARTNERI

• LIAA mērķtiecīgas darbības rezultātā piesaistīts RIS3 jomā strādājošs uzņēmums no Baltkrievijas 
relokācijas kampaņas

• Uzņēmums izstrādā termovizuālo, digitālo nakts un dienas redzamības optisko aprīkojumu civilajām 
vajadzībām

• Latvijā izveidots “Pulsar Optics”, kas Daugavpilī ražos zīmola “Pulsar” termokameras

150 30 m € 40 000 70 valstis
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Zaļais koridors
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MĒRĶIS: paātrināt administratīvos procesus, lai nodrošinātu ātrāku investīciju projektu realizāciju. 
Attiecas gan uz Latvijas gan ārvalstu uzņēmumiem.

IEGUVUMI: 2 reizes īsāks termiņš projektu realizācijai ar valsts līdzdalību: 
būvniecības process, teritoriju plānojumi, imigrācijas bloks, ietekmes uz vides novērtējums u.c.

LAI SAŅEMTU ATBALSTU, JĀIZPILDA TRĪS NO ČETRIEM KRITĒRIJIEM

1. 2. 3. 4.
5 m € (Rīgā – 10 m €)
investīcijas 3 gadu 
laikā

50-75 (Rīgā 75-100) 
jaunas darbavietas

Eksports vairāk nekā 
3 m € vērtībā 3 gadu laikā

P&A | darbinieku 
apmācības: vairāk nekā
250 000 €



Aktivitātes R&D projektu atbalstam

• No 1. aprīļa darbu uzsāks LIAA Inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Briselē. Nākotnē arvien 
vairāk – lobijs, konsorciju veidošana, kontakti un informācija

• Tiek strādāts pie atbalsta instrumenta projektu sagatavošanai programmai Apvārsnis un 
atbalstam saistībā ar konsorciju veidošanu (vizītes/pieredze Briselē, projektu vērtētāji, programmu 
kontaktu punkti)

• Augstākā līmeņa kontakti pārstāvniecību valstīs (piemēram, LIAA ir uzsākusi sadarbību ar Somijas 
tehniskās izpētes centru VTT, veidojot partnerību R&D jomā); 

• Atbalsta instrumentu salāgošana uzņēmumu vajadzībām starp dažādām ministrijām, nozarēm 
(piemēram, augstākā līmeņa vadītāju apmācības, mini MBA un citas)

• Vairākās pārstāvniecībās, piemēram, Lielbritānijā veiksmīgi atrasti apstiprinātu projektu konsorciju 
partneri

• Ļoti specializētas nišas izstādes, apvienojot tieši ap šīm nišām. Piemēram, Barselonā Smart Expo 
(IKT). 
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Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšanas programma

• Atbalsts maziem un vidējiem eksportējošajiem uzņēmumiem
• Līdz 40 000 € gadā ar atbalsta intensitāti 50%
• Programmas finansējums 17,8 miljoni eiro

GALVENIE ATBALSTA VEIDI:
• Dalība klātienes un tiešsaistes izstādēs | konferencēs | kontaktbiržās
• Produktu pielāgošana ārvalstu tirgiem | mārketinga materiālu izstrāde | 

publicitāte ārvalstu medijos
• Telemārketings | dalība starptautiskās nozaru asociācijās
• Digitālo platformu izstrāde un pilnveidošana: mājas lapas, lietotnes, e-

veikali
• Tirgus pētījumi un ārvalstu nozares ekspertu piesaiste
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LIAA plānotās 
mārketinga aktivitātes
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Marts

Baltkrievija: 
fotonikas
nozare

Aprīlis

8 valstis:
Eiropa, ASV, AAE 
IT, GBS

Jūnijs

Valsts tēla 
mārketinga 
aktivitātes

Oktobris

EXPO izstāde 
Dubaijā



PALDIES!

www.liaa.gov.lv


