
 

 

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 
Reģistrācijas. Nr. 40008004918, adrese: Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1050, lddk@lddk.lv  

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" (LTRK) 
Reģistrācijas Nr. 40003081501, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010, info@ltrk.lv  

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) 
Reģistrācijas Nr. 40008010789, adrese: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011; letera@letera.lv  

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)  
Reģistrācijas Nr. 40008038242, adrese: Stabu iela 47 - 1, Rīga, LV-1011; office@likta.lv 

Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF) 
Reģistrācijas Nr. 40008053294, adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004; office@latvianwood.lv  

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) 
Reģistrācijas numurs: 40008010454, adrese: Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011; lakifa@lakifa.lv  

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) 
Reģistrācijas Nr. 40008017857, adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039; masoc@masoc.lv  

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) 
Reģistrācijas Nr. 40008056587, adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981; info@lpuf.lv 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)  
Reģistrācijas Nr. 40008116388, adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@bleea.lv 

 

Rīgā, 2022. gada 28. aprīlī 

Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam 

pasts@mk.gov.lv 

Ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam 

janis.vitenbergs@em.gov.lv; pasts@em.gov.lv 

Finanšu ministram Jānim Reiram 

janis.reirs@fm.gov.lv; pasts@mf.gov.lv 

Tieslietu ministram Jānim Bordānam 

janis.bordans@tm.gov.lv; pasts@tm.gov.lv 

Zemkopības ministram Kasparam Gerhardam 

kaspars.gerhards@zm.gov.lv; pasts@zm.gov.lv 

 

Par 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei  

kompetences centru ietvaros” nepārtrauktības nodrošināšanu 

 

Vēršam iesaistīto pušu uzmanību un aicinām uz aktīvu darbību, jo joprojām nav 

piešķirts atbalsts programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsta 

instruments kompetences centru attīstībai” finansējums, neskatoties uz vairākkārtīgiem 

solījumiem nodrošināt darbības programmas un finansējuma nepārtrauktību pētniecības un 

attīstības projektiem, lai uzņēmumi varētu turpināt izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus 

viedās specializācijas jomās. 

Uzņēmumiem jārisina izaicinājumi, ko rada karš Ukrainā, vērtības ķēžu izmaiņas, 

Covid-19 pandēmijas sekas, izejvielu un energoresursu cenu pieaugums. Latvijas ekonomikas 

spēju adaptēties jaunajiem izaicinājumiem, tās efektivitāti un panākumus eksportā nosaka jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrāde uzņēmumos.  



 

 

Latvijas veiksmīgākā inovāciju atbalsta programma, kura nodrošinājusi vislielāko 

devumu produktu un tehnoloģiju attīstībā, ir programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

1.2.1.1. pasākums “Atbalsta instruments kompetences centru attīstībai” (turpmāk – 

Kompetences centri). 

Latvijas eksportējošie un zināšanu ietilpīgie uzņēmumi jau vairāk nekā gadu ir gatavi 

izmantot Kompetences centru pārejas finansējumu un palielināt savus ieguldījumus pētniecībā 

un attīstībā un eksportspējā. Kompetences centru esošā plānošanas perioda programma beigsies 

jau 2022. gada 30. jūnijā, tomēr finansējums vēl joprojām nav pieejams, lai gan Ekonomikas 

un Finanšu ministrijas solīja šo finansējumu nodrošināt līdz 2021. gada decembrim. 

Līdz šim Kompetences centru programma ir radījusi vairāk nekā 450 jaunas darba vietas 

un pētījumus tajā veic 162 uzņēmumi, kas nodrošina arvien jaunus Latvijas veiksmes stāstus. 

2019.-2020. gada Kompetences centru rādītāji demonstrē šīs programmas nozīmīgo 

ietekmi uz tautsaimniecības modernizāciju. 

Rādītājs 2019 2020 

KC izstrādātie produkti un/vai tehnoloģijas, kas 

ieviestas ražošanā (skaits) 
93 124 

Apgrozījums no jaunajiem produktiem un/vai 

tehnoloģijām, EUR 
13,8 milj. 28,4 milj. 

Eksports no jaunajiem produktiem un/vai 

tehnoloģijām, EUR 
6,7 milj. 21,2 milj. 

 

Aicinām nekavējoties paātrinātā kārtā Ministru kabinetā apstiprināt noteikumu 

projektu 22-TA-291: 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns 5.1. reformu un investīciju virziena 

“Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas 

”Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta 

instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros. 

 

 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs valdība ir uzstādījusi mērķi līdz 

2027. gadam palielināt eksporta apjomu līdz EUR 27 miljardiem, kā arī palielināt izdevumu 

apjomu pētniecības un attīstības darbībām līdz EUR 600 miljoniem. Šos mērķus nav 

iespējams sasniegt, ja plānotie atbalsta instrumenti netiek ieviesti paredzētajos termiņos! 

 

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone 

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš 

LETERA prezidents Normunds Bergs 

LIKTA prezidente Signe Bāliņa 

LKF izpilddirektors Kristaps Klauss 

LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis 

MASOC valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds 

LPUF valdes locekle Ligita Turnere 

LEEA izpilddirektors Gunārs Valdmanis 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


