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Pielikums Nr.1 

 
 

Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Ekonomikas ministrija/Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

 

Informatīvais stends par Latviju starptautiskajā lidostā 

“Rīga” (t.sk. video sižetu sērija par ārvalstu investoriem 

Latvijā) 2017.-2019.gadā 
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Veicināt Latvijas atpazīstamību kā investīciju piesaistes un 

tūrisma galamērķi, parādīt Latviju kā stabilu un 

uzņēmējdarbībai draudzīgu vietu ārvalstu viesiem un 

potenciālajiem investoriem Latvijas valsts simtgades svētku 

ietvaros laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 
 24.04.2017. noslēgts sadarbības līgums ar VAS 

“Starptautisko lidosta “Rīga”” par telpas īri informatīvā 

stenda (turpmāk-Stends) izveidei. Stenda izveidei piešķirta 

347 m
2
 liela telpa termināļa C izlidošanas sektorā; 

 24.05.2017. noslēgts līgums par Stenda koncepcijas un 

tehniskā projekta izstrādi atbilstoši Stendam piešķirtajai 

telpai; 

 07.06.2017. izstrādāta Stenda koncepcija; 

 15.06.2017. Stenda koncepcija saskaņota ar VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga””; 

 01.08.2017. noslēgts līgums par video filmu izveidi 

atbilstoši Stenda koncepcijai, kas tiks demonstrētas Stendā. 

Izveidotas videofilmas, notiek to pielāgošana Stenda 

demonstrācijai Stendā.  

 25.08.2017. izstrādāts Stenda tehniskais projekts; 

 13.09.2017. Stenda tehniskais projekts saskaņots ar VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga””; 

 18.10.2017. izstrādāta Stenda būves un tehniskā aprīkojuma 

iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums, 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2017; 

 18.10.2017. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nodevusi 

Stendam paredzēto telpu LIAA rīcībā; 
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 20.10.2017. noslēgts līgums par Stenda grīdas ieklāšanu, 

ieklāta stenda grīda; 

 27.11.2017. noslēdzies iepirkums un noslēgts iepirkuma 

līgums ar personu apvienību (SIA AD PRODUCTION” un 

SIA “SOLAVI”) par Stenda būvi un tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšanu. Pabeigta stenda izbūve, iepirkts viss 

plānotais tehniskais aprīkojums, uzsākta tā uzstādīšana. 

Stendu pilnībā plānots pabeigt līdz 07.02.2018.  

 27.02.2018. plānota Stenda svinīgā atklāšana. 

3. Pasākuma 

mērķauditorija (t. sk. 

plānotās iedzīvotāju grupas, 

sasniegto iedzīvotāju skaits 

(tiešā un netiešā 

mērķauditorija), iespēja 

līdzdarboties un (vai) sniegt 

atgriezenisko saiti, 

daudzveidīgu pieejamības 

aspektu nodrošināšana utt.) 

Tiešā mērķauditorija - Latvijas un ārvalstu komersanti, 

potenciālie investori, potenciālie Latvijas tūristi un Latvijas 

viesi. 

Netiešā mērķauditorija – darba ņēmēji, kas nodarbināti 

uzņēmējdarbībā, tai skaitā tūrisma segmentā. 

Stendā tiks prezentēti Latvijas komersantu produkti un 

katalogi, nozaru informācijas materiāli, sniedzot informāciju 

gan par konkrētajiem komersantiem, gan par Latvijas 

eksportspēju kopumā. 

Ņemot vērā to, ka Stendā strādās LIAA darbinieki, tad 

izveidotie kontakti ar ārvalstu komersantiem tiks uzturēti, 

nodrošinot nepieciešamo informāciju uzņēmējdarbības 

uzsākšanai vai paplašināšanai Latvijā. 

Stends būs pieejams Latvijas komersantiem, lai tiktos ar 

potenciālajiem partneriem, kas apmeklē Latviju vai atrodas 

Latvijā tranzītā. 

4. Sadarbības partneri 
(t. sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. pārstāvji) 

Komersanti, nozaru asociācijas. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 

Paplašināta Latvijas atpazīstamība, tūrisma plūsmas 

pieaugums. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t. sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana, 

piemēram, tīmekļvietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Informācija par Stendu tiks ievietota LIAA mājas lapā 

(www.liaa.gov.lv), Latvijas Simtgades biroja mājas lapā 

(http://lv100.lv/), LIAA pārstāvniecību ārvalstīs Facebook 

lapās, pirms Stenda atvēršanas Latvijas medijiem tiks izsūtīta 

preses relīze.  

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 
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II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji (euro) 

 
Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas kodu 

nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 280 000 280 000 0 

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 90 000 90 000 0 

1000–2000 Kārtējie izdevumi 90 000 90 000 0 

1000 Atlīdzība 5 127 5 127  0 

2000 Preces un pakalpojumi 84 873 84 873 0 

3000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

   

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu transferti    

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām 

un budžeta nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi 190 000 190 000 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 190 000 190 000 0 
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris 

Ozols 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktore Aija Jaunzeme 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67039438 

E-pasts aija.jaunzeme@liaa.gov.lv 

 

 

 


