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Cienījamais, lasītāj!

Uzaicinājums Latvijas uzņēmējiem piedalīties

Kā jau solīts iepriekšējā numurā, tad EEN aktivitātes
neapsīkst arī vasaras periodā un mēs tikpat aktīvi gan
konsultējam uzņēmumus, gan strādājam pie jaunas
informācijas sagatavošanas jums. To pašu var attiecināt arī
uz EEN Latvija ikmēneša informatīvajiem izdevumiem.

ĶĪNAS – BALTIJAS BIZNESA FORUMĀ 2009. gada

Jūlija numurs ir veltīts Zviedrijai – valstij, par kuru interese
nemainīgi saglabājas visu laiku – gan par uzņēmuma
dibināšanas iespējām, produkcijas realizācijas iespējām,
atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem, kā arī biznesa
sadarbības partneriem, kurus iespējams atrast caur
abām EEN Latvija partneroganizācijām: LIAA un Latvijas
Tehnoloģisko centru.

Š.g. 17.-18. septembrī LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar
Kalmaras Apgabala Reģionālā pašvaldība ar sadarbības partneriem Zviedrijā,
Enterprise Europe Network (EEN) Baltijas jūras valstīs un partneriem no
Ķīnas Yangtze River Delat reģionā organizē biznesa forumu un kontaktbiržu
dažādu nozaru uzņēmumiem un pārstāvjiem no Ķīnas un Baltijas jūras
reģiona valstīm.

Par plašo interesi par Zviedriju liecina kuplais apmeklētāju
skaits 2009. gada 24. martā organizētajā seminārā
„Skandināvijas valstu būvniecības tirgus”, 23. aprīlī
organizētajā seminārā „Biznesa iespējas Zviedrijas tirgū”,
kā arī š.g. martā – maijā organizētajās tirdzniecības
misijās un līdzdalība izstādēs Zviedrijā. Semināru
prezentācijas joprojām ir aplūkojamas LIAA mājas lapā
sadaļā „Eksporta semināri”).
Arī šobrīd norit aktīvs darbs pie vairāku pasākumu
organizēšanas Latvijas uzņēmējiem saistībā ar Zviedriju:
1) Latvijas Telekomunikāciju un informācijas
tehnoloģiju nozares uzņēmumu ikgadējā kontaktbirža
uz Kārlskrūnu 2009. gada 16.-17. septembrī;
2) Ķīnas – Baltijas jūras valstu biznesa forums
Kalmara 2009. gada 17.-18. septembrī (skat. plašāku
informāciju 1.lapā)
3) Latvijas pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības
misija uz Stokholmu 2009. gada 29.-30. septembrī;
4) Latvijas iepakojumu ražotāju tirdzniecības misija uz
Gēteborgu izstādes „Scanpack” ietvaros 2009. gada 21.22. oktobrī.
Plašāku informāciju par šiem pasākumiem un pieteikšanos
var izlasīt LIAA mājas lapā.
Kā jau katrā no izdevumiem, iepazīstinām jūs ar
vispārīgo informāciju par Zviedriju, tās ekonomiku
un ekonomiskajiem rādītājiem, Latvijas un Zviedrijas
sadarbību, šīs sadarbības veiksmes stāstiem, kā arī ar
noderīgām saitēm par Zviedriju.
Uz tikšanos
Uzbekistānai!
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veltīts

17.-18. septembrī Kalmarā, Zviedrijā

Biznesa foruma laikā tiek plānota gan kontaktbirža, gan vairāki semināri par
biznesa kultūru un etiķeti, uzņēmumu dibināšanu, investīciju iespējām Ķīnā,
u.c. svarīgiem aspektiem.
Šāds biznesa forums notika jau pagājušā gada septembrī. Tajā veiksmīgi
piedalījās arī Latvijas uzņēmumi.
Tiek aicināti visu nozaru pārstāvji, bet šogad īpašs uzsvars tiek likts uz tādām
nozarēm kā:
• vides tehnoloģijas, ūdens saimniecība un attīrīšana, industriālā gaisa
piesārņojuma kontrole, enerģētika;
• tehnoloģiju pārnese – licencēšana, patentēšana u.c.;
• būvniecības un ilgtspējīgi celtniecības materiāli un tehnoloģijas;
• objekti, kuros iespējams investēt.
Oficiālās valodas - angļu un ķīniešu (mandarīnu).
Biznesa foruma izmaksas – maksa par vienu pārstāvi no kompānijas 3900
SEK (aptuveni 250 LVL), cenā iekļautas maltītes, bankets, kontaktbirža u.c.,
par katru nākamo pārstāvi no vienas kompānijas 50% atlaide.
Piesakoties caur LIAA EEN tīklu, gadījumā, ja piesakās vismaz 3, kompānijas
izmaksām 50% atlaide (1950 SEK, aptuveni 125 LVL).
Izstādes stenda izmaksas – 1000 SEK (aptuveni 65 LVL), piesakoties caur
EEN tīklu 50% atlaide (500 SEK). Ja tiek organizēts valsts kopīgs stends,
iespējamas papildus atlaides!
Plašāka informācija par pasākumu - organizatoru mājas lapā:
http://www.cbbf.se.
Papildinformācija, kā arī pieteikšanās: www.liaa.gov.lv sadaļā „Tirdzniecības
misijas” vai arita.dubnika@liaa.gov.lv, tālr.: 67039414.

Ar cieņu, EEN Latvija komanda

EEN Latvija projektu finansiāli atbalsta: Eiropas Komisija
LR Ekonomikas ministrija
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Zviedrija
Zviedrijas Karaliste (zviedriski Konungariket Sverige) ir tipiska
Ziemeļeiropas valsts. Rietumos un ziemeļos tā robežojas ar
Norvēģiju, ziemeļaustrumos ar Somiju, bet no austrumiem
un dienvidiem to apskalo Baltijas jūra. Pēc teritorijas lieluma
būdama 4. valsts Eiropā (aiz Francijas, Ukrainas un Spānijas),
Zviedrija ir tikai 19. vietā pēc iedzīvotāju skaita un ir viena
no retāk apdzīvotajām valstīm Eiropā. 1/3 iedzīvotāju dzīvo
trijās lielākajās pilsētās – Stokholmā, Gēteborgā un Malmē.
Pazīstamākie šīs valsts zīmoli ir Volvo, Scania, Saab, Ericsson,
Elektrolux, SKF, ASEA, AGA Group, IKEA, Swedish Match,
Absolut Vodka u.c.
Interesanti, ka:
- Zviedrijas parlaments jau 1766.gadā iekļāva konstitūcijā
Likumu par preses brīvību;
- Zviedrija jau no 1814.gada ievēro neitralitāti un nepiedalās
pasaules karos;
- 1979.gadā tika izdarītas izmaiņas likumā par troņa mantošanas
secību, dodot vīriešu un sieviešu kārtas pēcnācējiem
vienādas tiesības uz troni;
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Iedzīvotāju skaits (2008):
Iedzīvotāju skaita
pieaugums(2008):
Platība:
Lielākās pilsētas:

Zviedrijas Karaliste
konstitucionāla monarhija
Stokholma
zviedru
9,256 milj.
0,16%
449 964 km2
Gēteborga, Malme, Upsala

Ekonomiskie rādītāji
Valūta (2008):

Zviedrijas krona (SEK);
1 LVL = 0,07320738 SEK

IKP faktiskajās cenās (2008):

3 157,8 miljardi SEK (328,8 		
miljardi EUR)

IKP pieaugums (2008):

-0,38%

IKP uz vienu iedzīvotāju (2008): 342 500 SEK (35 657 EUR)
Eksports (2008):

1,195 trilj. SEK (124,4 		
miljardi
EUR)

Imports (2008):

1,087 trilj. SEK (113,2 		
miljardi EUR)

Eksporta partneri (2008):

Vācija 10,4%, Norvēģija 9,5%,
Dānija 7,4%, Lielbritānija 7,3%,
ASV 6,6%, Somija 6,3%,
Nīderlande 5,1%,
Francija 4,9%, Beļģija 4,4%

Importa partneri (2008):

Vācija 18,3%, Dānija 9,1%, 		
Norvēģija 8,5%, Lielbritānija 		
7,3%, Somija 6,2%, 		
Nīderlande 6,1%,
Francija 4,9%, Beļģija 4,2%,
Itālija 3,5%, Ķīna 3,5%

Ienākošās uzkrātās ārvalstu
tiešās investīcijas (2008):

1 980 miljardi SEK (181 		
miljardi EUR)

Izejošās uzkrātās ārvalstu tiešās
investīcijas (2008):
2 494 miljardi SEK (228 		
miljardi EUR)
Inflācija (2008):
3,3%
Bezdarba līmenis (2008):
6,2%
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- Zviedrija uzņem bēgļus no daudziem pasaules karstajiem
punktiem.
Ekonomika
Zviedrija ir viena no pasaules ekonomiskajām lielvarām. Meži,
bagātie dzelzsrūdas krājumi un hidroenerģijas resursi, efektīvas
rūpniecības un organizācijas rokās, ir padarījuši Zviedriju par
vadošo rūpniecības un eksporta valsti. Zviedrijas ekonomiku
raksturo gan augstās tehnoloģijas, gan plašās sociālās
garantijas.
Ar izglītota un kvalificēta darbaspēka palīdzību Zviedrija ir radījusi
pasaules līmeņa sekundāro sektoru, kura pamatā ir progresīvas
komunikāciju tehnoloģijas. Zviedrijā ir radīti labvēlīgi apstākļi
zinātnisko inovāciju attīstībai.
Zviedrija ir industriāla valsts, tās rūpniecības saražotā
produkcija tiek eksportēta uz daudzām pasaules valstīm.
Privātie uzņēmumi saražo aptuveni 90% no visas rūpniecības
produkcijas (no tiem 50% veido mašīnbūves sektora produkcija).
Volvo ražotne Gēteborgā un Saab ražotne Trolhetanā ražo
vieglās automašīnas, kuras galvenokārt eksportē. Saab ražo arī
militāro aprīkojumu, ballistisko raķešu sistēmas un kosmiskajā
aviācijā izmantojamo aprīkojumu, bet Volvo - militāro un civilo
lidmašīnu motorus, kā arī furgonus, autobusus un celtniecībā
izmantojamo aprīkojumu. Arī pasaulē pazīstamais furgonu un
autobusu ražotājs – Scania ir Zviedrijas uzņēmums. Nozīmīgs
griezējinstrumentu, gultņu un mehānismu ražotājs ir Zviedrijas
uzņēmums SKF. ASEA ražo elektroniku un elektriskās ierīces.
Daudzu uzņēmumu, piemēram, AGA Group, Electrolux, IKEA
un Swedish Match produkcija ir pazīstama visā pasaulē. Vēl
Zviedrijā ražo hidroturbīnas, darbagaldus, biroja tehniku,
mēbeles, telefona ierīces un stikla izstrādājumus.
Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidus,
Zviedrijas eksports ir ievērojami palielinājies, jo informācijas
tehnoloģijas, telekomunikācijas un pakalpojumi sāka dominēt
pār tradicionālajām tērauda, papīra un celulozes rūpniecības
nozarēm.

Latvijas un Zviedrijas sadarbība
2008.gadā Zviedrija bija Latvijas 5.lielākais eksporta un 7.lielākais
importa partneris. Galvenie Latvijas eksporta produkti ir koksne
un tās izstrādājumi, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi,
mašīnas un iekārtas, būvniecība un būvmateriāli, kā arī metāli
un to izstrādājumi. Pēdējos gados strauji attīstās arī dizaina un
enerģētikas eksports.
Savu produkciju uz Zviedriju veiksmīgi eksportē daudzas
Latvijas kompānijas, piemēram, A/S „Latvijas Finieris”, SIA
kopuzņēmums „New Rosme”, SIA „PATA AB”, SIA „KlippanSaule’, SIA „Betonelements”, SIA „VIKA WOOD” un citas.
Galvenie Latvijas eksporta produkti uz Zviedriju:
- neapstrādāti kokmateriāli (78,66 milj. LVL);
- malka; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes
atlikumi (37,31 milj. LVL);
- bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums (12,82
milj. LVL);
- cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi (6,36
milj. LVL);
- rafinēts varš un vara sakausējumi (5,84 milj. LVL);
- namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida
koka paneļus, saliktas parketa plātnes, jumstiņus un lubas
(5,38 milj. LVL);
- izolēti vadi, kabeļi un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez
savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi (5,22 milj. LVL).
Latvijas galvenie importa produkti no Zviedrijas:
- traktori (35,68 milj. LVL);
- svaigas vai dzesinātas zivis (15,54 milj. LVL);
- automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi (12,09 milj.
LVL);
- mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai (10,63
milj. LVL);
- telefonu aparāti, ieskaitot telefonus ciparu līniju sistēmām

vai augstfrekvences līniju sistēmām (8,36 milj. LVL);
- daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem
(7,43 milj. LVL);
- nekrītots papīrs un kartons, izmantojams rakstīšanai,
apdrukai vai citiem grafiskiem darbiem (5,50 milj. LVL).
Ņemot vērā dizaina nozares eksporta potenciālu, jau ceturto
gadu pēc kārtas, LIAA pārstāvniecība Zviedrijā atbalstīja
Latvijas Mākslas Akadēmijas jauno dizaineru līdzdalību dizaina
un mēbeļu rūpniecības izstādē SFF Greenhous Zviedrijā. Gan
no dizaineru, gan ražotāju un mēdiju puses, interese par Latvijas
Mākslas akadēmijas darbiem bija liela.
Lai veicinātu zinātnisko sasniegumu komercializēšanu, 2008.
gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar „Karolinska Institutet
Holding” (institūcija, kas komercializē pētniecības rezultātus
medicīnas jomā) un ar šo institūtu tiek attīstīta ļoti veiksmīga
sadarbība.
Tā kā pasaules ekonomiskā krīze ir ietekmējusi gandrīz ikvienu
uzņēmumu, kā viens no aktuālākajiem un efektīvākajiem
uzņēmuma izmaksu samazināšanas veidiem, aizvien biežāk tiek
praktizēts vairāku uzņēmumu veidots kopīgs izstādes stends.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Latvijas nacionālais stends
Skandināvijas vadošajā Būvniecības izstādē Nordbygg 2008,
kur Latviju pārstāvēja uzņēmumi SIA „Arbo”, SIA „Sakret”, SIA
„Betonelements”, SIA „Ventbetons”, SIA „Vidzemes Metālserviss”
un „Ripo Fabrika”.
Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem, 2008.gadā Zviedrijas
uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā sasniedza 805,4 milj. LVL.
Galvenās nozares, kurās uzkrātas investīcijas no Zviedrijas,
ir finanšu starpniecība, nekustamie īpašumi, transports un
loģistika. Savukārt, Latvijas tiešo uzkrāto investīciju apjoms
Zviedrijā 2008. gada beigās bija 4,3 milj. LVL.
Latvijā darbojas 624 uzņēmumi ar Zviedrijas kapitālu un lielākie
no tiem ir SIA „Tele 2 Holdings”, A/S „SEB”, A/S „Latvijas
Kuģniecība”, SIA „RIMI Latvia”.
Sīkāka informācija: www.liaa.gov.lv sadaļā „Eksportētājiem/
Eksporta tirgi/Zviedrija”.

Zviedrijas uzņēmējus internetā informē par biznesa iespējām Latvijā
2009.gada 1.aprīlī Zviedrijas interneta portālā Etablering
Utomlands (Establishing Abroad) tika uzsākta rakstu sērija par
Latviju. Portāls specializējas informācijas sniegšanā uzņēmējiem
par biznesa un investīciju iespējām ārvalstīs. Portāla unikālo
apmeklētāju skaits ik mēnesi sasniedz 40 000. Ņemot vērā, ka
saturs pieejams gan zviedru, gan angļu valodā, portālu apmeklē
ne tikai zviedru, bet arī citu valstu uzņēmēji.
Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības
Zviedrijā un LR vēstniecības Zviedrijā atbalstu sagatavotie
materiāli tiks publicēti mēneša garumā 15 rakstu sērijā. Lielākā
daļa rakstu tiks veltīta Latvijas uzņēmumu profilēšanai, tai skaitā
A/S „Laima”, SIA „AB Virtuves”, SIA „Kopro”, Tallink un SIA
„ITFarm Backoffice”. Papildus tiks publicēti raksti par Latvijas
makroekonomikas un investīciju vides aktualitātēm, iespējām
izmantot Latviju kā transporta un loģistikas platformas kravu

piegādēm uz Krieviju/NVS, kā arī tūrisma iespējām un kultūras
pasākumiem Latvijā.
Sērijas ievadrakstā LR vēstniece Zviedrijā Elita Kuzma uzsver:
„Pašreizējā situācija paver lieliskas iespējas jaunu sinerģiju
radīšanā, apvienojot Zviedrijas tehnoloģiskās zināšanas un
finanšu iespējas ar Latvijas ģeopolitiskajām priekšrocībām un
kvalificēto, vairākas svešvalodas pārvaldošo darbaspēku”,
bet LIAA Pārstāvniecības vadītājs Zviedrijā Guntis Rubīns
īsi raksturo notikušās izmaiņas ekonomikā pēdējos gados un
ieskicē sadarbības jomas un nozares, kam ir labas attīstības
perspektīvas.
Portāla adrese ir www.establishingabroad.com (angļu valodā)
un www.etableringutomlands.se (zviedru valodā).
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Latvijas uzņēmumu veiksmes stāsti
SIA „Ripo International”
SIA “RIPO International” ir viens no vadošajiem Latvijas
uzņēmumiem ar plašu produkcijas klāstu mājokļa labiekārtošanai.
Kopš darbības sākumiem 1993. gadā, uzņēmuma mērķis ir attīstīt

un pilnveidot vispusīgu sortimentu mājokļa labiekārtošanai,
atbilstoši tirgus pieprasījumam un nozares attīstības tendencēm.
2008. gadā SIA „Ripo International” izveidoja uzņēmumu
Zviedrijā.

Zviedrijas uzņēmumu interese Latvijas tirgū
Zviedrijas uzņēmums meklē sadarbības partneru, kas pēc
uzņēmuma specifikācijām varētu ražot gaisa filtrus.

apakšuzņēmēju metālapstrādes nozarē, kas būtu gatavs
izveidot prototipu sērijveida ražošanai.

Zviedrijas uzņēmums ir ieinteresēts kļūt par tirdzniecības
aģentu, izplatītāju vai importētāju kvalitatīviem produktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Īpaša interese ir par tādiem
tirdzniecības zīmoliem, kas nav pārstāvēti Ziemeļu tirgos.

Zviedrijas transporta kompānija meklē sadarbības partnerus
Eiropas valstīs ar mērķi piedāvāt saviem klientiem labākus
risinājumus.

Neliels Zviedrijas uzņēmums meklē izplatītājus un/vai velosipēdu
ražotājus produkcijas importam Zviedrijā.

Zviedrijas uzņēmums, kas specializējas tērauda stiepļu audumu
ražošanā, meklē ražošanas kompānijas un tirdzniecības
aģentus.

Zviedrijas kompānija, kas ir specializējusies koka izstrādājumu
ražošanā, meklē apakšuzņēmējus, kas ir specializējušies koka
izstrādājumu ražošanā, izmantojot MDF plāksnes.

Plašāku informāciju par Zviedrijas uzņēmumu sadarbības
piedāvājumiem lūdzam meklēt LIAA ārējās tirdzniecības
portālā www.exim.lv.

Zviedrijas zinātnieks, kas ir izgudrojis pudeļu žāvētāju, meklē

Noderīgas saites

Valsts pārvaldes portāls – www.sevrige.se

Zviedrijas uzņēmumu reģistrs – www.bolagsverket.se

Vietnē apkopota informācija par visām Zviedrijas valsts sektora
iestāžu tīmekļa vietnēm. Tā ir noderīgs izejas punkts tiem, kas
meklē kādu valsts institūciju vai organizāciju. Tīmekļa vietnē ir
izsmeļoši aprakstīts, kā Zviedrijā noris darbs valsts sektorā, kā
arī sniegtas noderīgas saites uz Zviedrijas parlamenta, valdības,
reģionālās pārvaldes, municipālās pārvaldes un pašvaldības,
sociālās apdrošināšanas aģentūru un universitāšu tīmekļa
vietnēm. Vietne angļu, arābu, franču, persiešu, somu, spāņu un
zviedru valodās.

Vietnē ir pieejama informācija par uzņēmējdarbības formām un
likumdošanu, kas attiecas uz jaunu uzņēmumu dibināšanu un
uzņēmumu pārreģistrēšanas jautājumiem. Vietne ir zviedru un
angļu valodā.

Zviedrijas oficiālā tīmekļa vietne par tūrismu un ceļošanu –
www.visitsweden.com
Praktisks ceļvedis pa valsti. Vietnes lappusēs var izlasīt katrai
valstij īpaši izstrādātus ceļošanas ieteikumus, apmeklētājam
attiecīgi norādot konkrēto valsti. Iepazīstoties ar iedaļām ‘What
to do’, ‘Where to stay’ un ‘Where to go’, tūristi var pilnībā
uzzināt visu, kas nepieciešams, lai viņu uzturēšanās valstī būtu
izdevusies. Vietne angļu, dāņu, franču, holandiešu, igauņu, itāļu,
krievu, norvēģu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodās.
Zviedrijas valdības oficiālā mājas lapa – www.regeringen.se
Tīmekļa vietnē atrodama informācija par valdību, tās sastāvu un
funkcijām, ministrijām un to ministriem. Ir iespēja uzzināt faktus
par Zviedrijas likumdošanu, valdības funkcijām, kā arī Zviedrijas
un ES attiecībām. Ir pieejama publikāciju sadaļa. Vietne ir
zviedru un angļu valodā.
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Zviedrijas Investīciju aģentūra – www.isa.se
Mājas lapā ir pieejama informācija par aģentūras darbību,
pakalpojumiem un mērķiem. Vietnē ir iespējams iepazīties ar
uzņēmējdarbības uzsākšanas procedūru, pamatdatiem par
Zviedrijas ekonomiku, darba vidi valstī, kā arī nozīmīgākajām
ekonomikas nozarēm. Informācija ir pieejama zviedru, angļu,
franču, vācu, krievu, ķīniešu un japāņu valodā.
Zviedrijas Ekonomiskās un reģionālas attīstības aģentūra –
www.nutek.se
Vietnē ir pieejama informācija par organizāciju, tās mērķiem,
uzdevumiem un pakalpojumiem. Ir izveidota sadaļa
„Uzņēmējdarbības gids”, kurā var atrast interesējošo informāciju
par uzņēmējdarbības uzsākšanu Zviedrijā, nodokļu sistēmu, kā
arī pamatinformācija ārvalstniekiem. Vietne ir zviedru un angļu
valodā.
Zviedrijas Statistikas dienests – www.scb.se
Ir pieejami statistiskie dati par Zviedrijas iedzīvotājiem, valsts
makroekonomiku, tūrismu, nodarbinātību, transportu un citām
ekonomikas nozarēm. Vietne ir angļu un zviedru valodā.

Nozīmīgākās izstādes Zviedrijā 2009./2010. gadā
27.-30.08.2009., Stokholma
FORMEX
Dāvanas un interjera piederumi no Skandināvijas
http://www.formex.se/
16.-18.09.2009., Stokholma
World Bioenergy - Clean Vehicles & Fuels
Pasaules bioenerģijas izstāde un konference - videi draudzīgi auto
un degviela
http://www.elmia.se/en/wbcvf/
21.-24. 09.2009., Stokholma
ITS World
Pasaules līmeņa inteliģento transporta sistēmu un pakalpojumu
izstāde un kongress
http://www.itsworldcongress.com/
24.-27.09., 2009., Gēteborga
Bok & Bibliotek
Gēteborgas starptautiskā grāmatu izstāde
http://www.bok-bibliotek.se/

13.-16.10.2009., Stokholma
Tekniska Mässan
Mašīnbūve un metālapstrāde (Skandināvu tehnikas gadatirgus)
http://www.tekniskamassan.se/
20.-23.oktobris 2009., Gēteborga
Scanpack
Starptautiska iepakojuma materiālu un iesaiņošanas izstāde
http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage___166733.aspx
5.-8.11.2009., Gēteborga
Hem & Villa
Mājas un moderna dzīvesveida izstāde
http://www.hemochvilla.com/Default.asp?id=4
6.-8.11.2009., Stokholma
Det Goda Köket
Stokholmas pārtikas un dzērienu izstāde
http://www.detgodakoket.se/

1.-4.10.2009., Stokholma
HOME
Mājas tekstils un dizains
http://www.stockholmsmassan.se/hem/

10.-13.11.2009., Jončepinga
ELMIA SUBCONTRACTOR
Inženierzinātņu industrijas apakšuzņēmēju
gadatirgus
http://www1.elmia.se/subcontractor/

1.-4.10.2009., Stokholma
Hem & Villa
Mājokļa uzlabošanas izstāde
http://www.hemochvilla.com/Default.asp?id=4

25.-27.11.2009., Stokholma
BioTech Forum + Scanlab
Starptautisks biotehnoloģiju forums
http://www.biotechforum.org/

6.-8.10.2009., Jončepinga
ELMIA FUTURE TRANSPORT
Nākotnes transporta izstāde
http://www.elmia.se/en/Programme/2009/

Sīkāku informāciju par izstādēm lūdzam skatīt LIAA mājas
lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Eksportētājiem/Nozaru izstādes
ārvalstīs”

un

piegādātāju

13.-16.10.2009., Stokholma
Skandināvijas rūpnieciskās automatizācijas izstāde
Scanautomatic
http://nemonet.swefair.se/templates/StartPageMain____3664.aspx

LIAA organizētās tirdzniecības misijas, izstādes un semināri
eksportētājiem
Tirdzniecības misijas un izstādes
09. - 13.08.

Latvijas
Republikas
Valsts
prezidenta V. Zatlera Valsts vizīte
ar Latvijas uzņēmēju piedalīšanos,
Azerbaidžāna

07. - 09.09.

LR
zinātnieku
un
uzņēmēju
tirdzniecības misija dzīvības zinātņu
jomā, Čehija

16. - 17.09.

IKT nozares uzņēmumu tirdzniecības
misija un kontaktbirža CATWALK
2009, Zviedrija

17. - 18.09.

Ķīnas - Baltijas biznesa forums 2009
Kalmarā, Zviedrija

22. - 29.09.

Būvniecības uzņēmumu tirdzniecības
misija izstādes Bygg reis deg 2009
ietvaros, Norvēģija

29. - 30.09.

Pārtikas
nozares
uzņēmumu
tirdzniecības misija, Zviedrija

18. - 21.10.

Būvniecības nozares uzņēmumu
tirdzniecības misija uz Birmingemu
izstādes InterBuild 2009 ietvaros,
Lielbritānija

21. - 22.10.

Iepakojumu ražotāju tirdzniecības
misija
uz
Gēteborgu
izstādes
Scanpack 2009 ietvaros, Zviedrija
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11. - 12.11.

Uzņēmēju inženiernozaru kontaktbirža B2Fair Jončēpingā, Zviedrija

29.10. - 01.11.

Būvniecības
un
kokrūpniecības
nozares uzņēmumu tirdzniecības
misija uz Maskavu izstādes Holzhaus
2009 ietvaros, Krievija

18. - 21.11.

Latvijas Republikas zinātnieku un
uzņēmēju tirdzniecības misija uz
Diseldorfu izstādes Medica 2009 un
Compamed 2009 ietvaros, Vācija

Eksporta semināri
15.09.

Dizaina loma produktu un pakalpojumu
mārketingā, Liepāja

14.-15.10.

Loģistikas risinājumi
uzņēmumiem, Rīga

17.09.

ES standartizācija un CE marķējums;
patentu aizsardzība, Jelgava

14.10.

Dizaina loma produktu un pakalpojumu
mārketingā, Daugavpils

17.09.

Biznesa
iespējas
Singapūrā
Dienvidāzijas reģionā, Rīga

un

20.10.

Dizaina loma produktu un pakalpojumu
mārketingā, Rīga

24.09.

Apvienoto
Nāciju
sekretariāta
iepirkumu nodaļas (UNPD) piegādātāju
informēšanas un reģistrācijas seminārs,
Rīga

21.10.

Biznesa iespējas Čehijas tirgū, Rīga

28.10.

ES piedāvātais atbalsts uzņēmumiem (
ES programmas un iniciatīvas, finanšu
instrumentu pieejamība), Liepāja

30.09.

Dizaina loma produktu un pakalpojumu
mārketingā, Jelgava

01.10.

Intelektuālās īpašuma tiesības un to
regulējums ES, Rīga

07.10.

Videi draudzīga uzņēmējdarbība –
ieguvumi un priekšrocības (Eiropas
ekomarķējums, vides pārvaldība), Rīga

08.10.

08.10.

Praktisks seminārs uzņēmumiem Dalība Eiropas Savienības 7. Ietvara
programmā, Rīga
Dizaina loma produktu un pakalpojumu
mārketingā, Valmiera

04.11.

eksportējošiem

Korporatīvā sociālā atbildība uzņēmumos,
Rīga

12.11.

Eksporta prasmju seminārs
elektronikas uzņēmumiem, Rīga

25.11.

Biznesa iespējas Nīderlandes tirgū, Rīga

03.12.

Pārtikas drošības aspekti
regulējums ES, Rīga

pētnieciskās
un ar vairāk
tas piedāvā
un vidējiem

EEN tīkla Zviedrijā koordinators un
līdzfinansētājs (kopā ar Eiropas Komisiju)
ir Zviedrijas Aģentūra ekonomiskajai un
reģionālajai izaugsmei (Tillväxtverket).
EEN Zviedrijas Interneta
enterpriseeurope.se.
Tīklu veidojošās organizācijas:
1. Acreo Ab
Website: www.acreo.se
2. Stiftelsen Teknikdalen
Website: www.teknikdalen.se

6

mājas

lapas

adrese:

www.

un

tās

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv sadaļā „Eksportētājiem / Eksporta pasākumi”.

EEN Zviedrijā
EEN tīklu Zviedrijā veido 16 biznesa un
organizācijas. Ar birojiem vairāk kā 20 pilsētās,
kā 45 profesionāliem biznesa padomdevējiem,
plašu pakalpojumu loku Zviedrijas mazajiem
uzņēmumiem.

IT&T,

3. Almi Företagspartner Jämtland Ab
Website: www.jamtland.almi.se
4.Almi Företagspartner Jönköping Ab
Website: www.eenjonkoping.se
5. Almi Företagspartner Kronoberg Ab
Website: http://www.almi.se/kronoberg/
6. Almi Företagspartner Västernorrland Ab
Website: www.vasternorrland.se
7. ALMI Företagspartner Örebro Ab
Website: http://www.enterpriseeurope.se/orebro
8. Brg Business Region Göteborg Ab
Website: http://www.businessregiongoteborg.com
9. Ab Centek At Luleå University Of Technology
Website: www.centek.se
10. Stiftelsen Europa Institutet
Website: www.eiv.u.se

11. Almi Företagspartner Skåne Ab
Website: www.skane.com/invest
12. Swerea IVF AB
Website: www.ivf.se
13. Länstekniskt Centrum Kramfors
Website: www.ltck.se
14. Institutet För Livsmedel Och Bioteknik Ab Sik
Website: www.sik.se

16.NUTEK (Swedish Agency For Economic And Regional
Growth)
Website: www.nutek.se
Informāciju par šīm organizācijām var atrast uzrādītajās mājas
lapās. Ja Jums ir konkrēti jautājumi par sadarbības iespējām
Zviedrijā, lūdzu, vērsieties EEN Latvija birojā, kur Jums palīdzēs
noskaidrot interesējošos jautājumus.

15.Uminova Innovation Ab
Website: www.uminova.se

Pieejamie pakalpojumi
LIAA
Klientu
apkalpošanas
nodaļa
uzņēmējiem
un
interesentiem sniedz informāciju
par LIAA darbību, iespējām
saņemt atbalstu LIAA administrēto
valsts atbalsta programmu (VAP) ietvaros, uzņēmējdarbības
uzsākšanu, konsultācijas potenciālo sadarbības partneru
meklēšanā, informāciju par LIAA organizētajiem semināriem un
iespējām piedalīties izstādēs, tirdzniecības misijās un uzņēmēju
dalību valsts augstāko amatpersonu vizīšu ietvaros.
Kontaktinformācija: www.liaa.gov.lv, tālrunis 67039499, e-pasts:
liaa@liaa.gov.lv.
Eiropas biznesa atbalsta tīkls palīdz
Latvijas uzņēmējiem risināt visdažādākos ar
uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā saistītos
jautājumus — konsultācijas par ES likumdošanu,
informācija par ES programmām, ieteikumi
potenciālajai sadarbībai, u.c.
Kontaktinformācija: tālrunis 67039430, fakss 67039431,
e–pasts: een@liaa.gov.

Latvijas Tehnoloģiskais centrs atbalsta uz
zināšanām balstītas uzņēmējdarbības attīstību
un izaugsmi, veicinot sadarbību starp pētniecības
iestādēm un rūpniecības uzņēmumiem, kā
arī mazo un vidējo uzņēmumu starptautisko
sadarbību.
Kontaktinformācija: www.innovation.lv/ltc, tālrunis 67558771,
fakss: 67541218, e-pasts: ltc@latnet.lv.
Ārējās
tirdzniecības
portāls
www.exim.lv ir eksportorientētas
informācijas
on-line
datubāze,
kur biznesa piedāvājumus u.c.
informāciju var ievietot vai iegūt
jebkurš Latvijas un ārvalstu uzņēmējs. Latvijas uzņēmumi
portālā var ievietot arī savas kompānijas biznesa profilu. Vietne
sniedz informāciju arī par pasākumiem, kas notiek gan Latvijā,
gan ārvalstīs.
Kontaktinformācija: www.exim.lv, tālrunis 67039459, e-pasts:
exim@liaa.gov.lv

Kontakti

Šis izdevums tapis ar Eiropas Komisijas un LR Ekonomikas ministrijas atbalstu
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