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Ārvalstu 
uzņēmumi ar 26 

investīciju 
projektiem.

20 1500
Plānotās jaunas 

darba vietas

AER, Nekustamais 
īpašums, Ražošana 

(kokapstrāde 
metālapstrādē, 

elektronika, mašīnbūve),
Pārtika un akvakultūra, 

Dzīvības zinātnes, Viedie 
materiāli.

NOZARES

2.997 
mljrd.

investīcijas
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Potenciālie ārvalstu investoru projekti
Neieskaitot Baltkrievijas un vietējo investoru projektus
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ALTUM/LIAA 
PROGRAMMA

8 potenciāIie
projekti
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I pusgada

rezultāti

11 PROJEKTI

365.4MEURO

775 jaunas 

darba vietas

ALTUM/LIAA 
PROGRAMMA

8 potenciāIie
projekti

Lēmumu 

pieņemšanas 

procesā

9 PROJEKTI

2632 MEURO

400 jaunas darba 

vietas

Potenciālie ārvalstu investoru projekti

ALTUM/LIAA 
PROGRAMMA

8 potenciāIie
projekti

683meuro
450 jaunas 
darba vietas



«Zaļais koridors» ir iniciatīva, kas ļauj investīciju projektiem prioritārajos sektoros saņemt

paātrinātu atbalstu būvniecības, tertorijas plānošanas un migrācijas jautājumos. Investoriem

ir jāpiesaka prioritāro investīciju projekta statuss caur LIAA.  

«Zaļais koridors» investīcijām

5 mln 
investīciju 

apjoms (Rīgā 
-10 MEUR)

50-75
Jaunas darba 
vietas (Rīgā -

75- 100) 

Eksports vairāk 
kā 3 miljoni 
EUR pēc 3 

gadiem

Kritēriji (3 no 4 jābūt izpildītiem):

P&I un darbinieku 
ieguldījums -
vairāk kā 250 
tūkstoši eiro
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• Bioekonomika

• Biomedicīna

• Fotonika un 

viedie materiāli

• IKT

• Starptautiskie 

biznesa servisa 

centri

• Transports, 

loģistika un 

būvniecība
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Viedie materiāli un 

fotonika

Aprites ekonomika

Biomedicīna

11 projektu 
pieteikumi

sagatavošanas 
/konsultāciju

stadijā

4 projektu 
pieteikumi 
akceptēti

2930 MEURO
950 jaunas 

darba vietas 

28 MEURO
275 jaunas 
darba vietas

Sektori:
• Viedā 

enerģētika;

• Loģistika;

• SBPC;

• Kokapstrāde;

• Mašīnbūve;

• Aprites 

ekonomika.

Potenciālie 

projekti:

• Atkrastes vēja 

parki;

• Inovatīvie 

investīciju 

projekti.

3.2 – 4miljardi 
euro

+1500 jaunas 
darba vietas

Zaļais koridors» projekti
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LV vs EE un LT:2020 gada rezultāti

Investīcijas: 256.4meuro

Projekti: 51

Darba vietas:2893

Darbinieki aģentūrā: 14 

pilna laika amata slodzes 

(aizpildītas)

Vidējā atlīdzība: 

1382 – 1917EUR(bruto)

Investīcijas: 160 meuro

Projekti: 17

Darba vietas:807

Darbinieki: 53

Vidējā atlīdzība: 
Publiska informācija nav 

pieejama

Investīcijas: 106.6meuro

Projekti: 42

Darba vietas:4229

Darbinieki: 101

Vidējā atlīdzība: 

1 965 EUR līdz 3 828 EUR
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Esošie izaicinājumi
- BY iniciatīvas pieredzes pārnešana institūciju ikdienas darbā

- Spēja būt elastīgiem piedāvājuma saturā konkurējot ar citām ES 

dalībvalstīm

- Darba spēka pieejamība

- Zaļais koridors uz doto brīdi kā krīzes regulējums

- Klientu kvalitatīva apkalpošanai nepieciešama aktīvāka iesaistīto 

institūciju rīcība (ikdienas jautājumos, ieviešot projektus)

- Atlīdzības valsts pārvaldē neatbilstība nepieciešamajam zināšanu un 

kompetenču ietvaram

- Kadru mainība un jauna kadru piesaiste darbam ar investoriem 

(atalgojuma konkurētspēja):

•Konkursi uz vakantajām amata vietām 2019. - 2021: 8 konkursi, 1

piemērots kandidāti;

•11 neaizpildītas amata vietas

• Kadru mainība virs 50%
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Turpmākie soļi:

• Līdz šī gada 15.septembrim iesniegs izskatīšanai noteiktā kārtībā Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par

LIAA institucionāla modeļa pilnveidošanu, lai nodrošinātu esošo ārvalstu investīciju piesaistes

kapacitātes stiprināšanu, mazinot cilvēkresursu mainības radītos riskus, kā arī sagatavos attiecīgus

priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, lai nodrošinātu investīciju piesaistes procesā iesaistīto darbinieku

atlīdzības konkurētspēju (Balstoties uz OECD IPA izvērtējuma pamata);

• Līdz šī gada 15.septembrim iesniegs izskatīšanai noteiktā kārtībā Ministru kabinetā izvērtējumu par jauna atbalsta

instrumenta izveides iespējām un tā iespējamajiem finansēšanas avotiem attiecībā uz jaunu darba vietu izveidi un

izdevumu kompensāciju uzņēmumiem, kas darbojas prioritārajos sektoros;

• Sagatavos priekšlikumus regulējuma pilnveidei zaļā koridora projektiem, lai nodrošinātu lēmumu

pieņemšanas procesa efektivitāti un novērstu riskus attiecībā uz investīciju projektu īstenošanu;

• Piedāvājumu institūciju savstarpējās sadarbības uzlabošanai un klientu apkalpošanai, kas veic

ieguldījumus prioritārajos sektoros.



PALDIES!


