
 

 

 

 

 

 

Diskusijas “Biznesa tilti uz Japānu, Singapūru un Vjetnamu” 

informatīvais materiāls 
 

Pēc brīvās tirdzniecības līguma ar Kanādu pašlaik Eiropas Savienības dienaskārtībā ir sarunas par ES brīvās 

tirdzniecības līgumiem ar Japānu, Singapūru, Vjetnamu un citām valstīm. Sarunas ved Eiropas Komisija, bet 

Eiropas Parlamentam šie līgumi būs jāakceptē. Pie tā strādā EP Starptautiskās tirdzniecības (INTA) komiteja. 

 

ES brīvās tirdzniecības līgumu ar Japānu1 

 

 

 ES un Japāna jau šogad ir gatavas noslēgt sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu; līdz šim notikuši 

astoņpadsmit sarunu raundi (pēdējais vēl aprīlī Tokijā). Sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu oficiāli 

tika uzsāktas 2013.gadā. 

 2016.gadā tika sagatavots  ES un Japānas brīvās tirdzniecības līguma Ilgtspējas ietekmes izvērtējums2, 

kura mērķis bija vispusīgi izskatīt šī līguma ietekmi uz valstu sociālo, ekonomisko un vides jomu. 

 Ietekmes novērtējumā aprēķināts, ka ES eksports uz Japānu pēc līguma stāšanās spēkā varētu pieaugt 

par 34% (2016.gadā ES preču un pakalpojumu eksports uz Japānu bija 86 miljardu apmērā).  

 Vienlaikus sarunām par brīvās tirdzniecības līgumu tiek runāts arī par Stratēģiskās partnerības līgumu 

starp ES un Japānu.  

 

Ekonomiskā sadarbība 

 Japāna ir ES otrais lielākais tirdzniecības partneris Āzijā aiz Ķīnas. 

 Japāna ir ceturtā lielākā pasaules ekonomika. 

 ES valstis un Japāna kopā veido vairāk nekā vienu trešdaļu no pasaules IKP. 

 Japāna veic nozīmīgas investīcijas ES. 

 Importā no Japānas dominē iekārtas/tehnika, elektroiekārtas, mehāniskie transportlīdzekļi, optiskie un 

medicīnas instrumenti un ķīmiskās preces. 

 ES eksportā uz Japānu dominē mehāniskie transportlīdzekļi, iekārtas/tehnika, farmaceitiskās preces, 

optiskie un medicīnas instrumenti un elektroiekārtas. 

 

ES brīvās tirdzniecības līgums ar Singapūru3 

 

 

 ES un Singapūras brīvās tirdzniecības līgums parafēts 2014.gadā, bet pašreiz ES un Singapūra vēl 

diskutē atsevišķus līguma punktus, kas skar investīciju aizsardzību. Pēc tam līgums jāapstiprina ES 

Padomei (dalībvalstīm) un Eiropas Parlamentam. 

 ES un Singapūras brīvās tirdzniecības līguma apstiprināšana jau uzsākta. 

 

 

 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/ 
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154522.pdf 
3 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/ 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154522.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/


Ekonomiskā sadarbība 

 Singapūra ir lielākais ES tirdzniecības partneris no Dienvidaustrumāzijas Nāciju asociācijas  (ASEAN) 

valstīm.  

 Singapūrā reģistrēti vairāk nekā 10 000 ES uzņēmumu. 

 

ES brīvās tirdzniecības līgums ar Vjetnamu4 

 

 

 Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības līgumu sākās 2012.gadā. 

 Līguma teksts publicēts un sarunas pabeigtas 2016.gadā. 

 Pašlaik turpinās līguma juridiska pārskatīšana un tulkošana ES oficiālajās valodās un vjetnamiešu 

valodā. 

 Pēc tam Eiropas Komisija iesniegs līgumu apstiprināšanai ES Padomei un Eiropas Parlamentam. 

 

Ekonomiskā sadarbība 

 ES ir viens no lielākajiem ārvalstu investoriem Vjetnamā.  

 ES eksportā uz Vjetnamu dominē augsto tehnoloģiju produkti,  tajā skaitā  elektriskās iekārtas un 

aprīkojums, lidmašīnas, transporta līdzekļi un farmaceitiskie produkti. 

 Vjetnamas galvenās eksporta preces uz ES valstīm ir telefona aparāti, elektronika, apavi, tekstils un 

apģērbs, kafija, rīsi, jūras produkti un mēbeles. 

 Līdz šim ES ir negatīva tirdzniecības bilance ar Vjetnamu. 2016.gadā kopējais tirdzniecības apjoms 

starp ES un Vjetnamu bija 42,4 miljardi eiro, no kuriem imports no Vjetnamas bija 33,1 miljards eiro, 

bet eksports uz Vjetnamu – 9,3 miljardi eiro. 

 

Latvijas sadarbība ar Japānu, Singapūru un Vjetnamu 

 

 

Latvijas uzņēmēji jau šobrīd darbojas Japānas, Singapūras un Vjetnamas tirgos, tomēr pēc brīvās tirdzniecības 

līgumu stāšanās spēkā ir sagaidāms sadarbības pieaugums. 

 

ES brīvās tirdzniecības līgumiem ir stratēģiska nozīme – tie stiprinātu biznesa saites starp ES un 

trešajām valstīm, ka arī pozitīvi ietekmētu Latvijas uzņēmumu darbu un valsts ekonomisko labklājību. 

Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības (INTA) komitejas 

deputāts Artis Pabriks (Vienotība/Eiropas Tautas partija/EPP) 

"Lai gan pasauli šobrīd ir pārņēmušas protekcionisma tendences, tomēr 

Eiropas Savienība, tajā skaitā Eiropas Parlaments turpina aktīvu darbu pie 

mūsdienīgu starptautisko tirdzniecības līgumu noslēgšanas ar valstīm 

dažādos pasaules reģionos. Latviešiem ir precīzs teiciens: "Neglabāsim 

visas olas vienā grozā." Īpaši tas attiecas uz uzņēmējiem, proti, ja vēlies, 

lai tavs bizness ir sekmīgs, labāk diversificēt tirgu un sadalīt riskus. Katrs 

Eiropas Savienības noslēgtais starptautiskās tirdzniecības līgums ir kā 

papildu iespēja uzņēmējiem izvērst savu uzņēmējdarbību vairākās valstīs 

un pasargāties no vējiem, kas var uzpūst vienā vai otrā reģionā. Āzijas 

tirgi varētu būt īpaši interesanti Latvijas piena ražotājiem, jo piena 

produktu patēriņš šajās valstīs ir strauji augošs un arī cenas ir ļoti augstas, 

iespējams, tā ir apsverama alternatīva Krievijas tirgum." 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/ 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/


 

Latvija un Japāna5 
 

 

Lai veicinātu Latvijas uzņēmēju sadarbību ar Japānu, 2008.gada janvārī darbu uzsāka Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Japānā. Pārstāvniecību vada Alīna Aščepkova. 

Latvijas vēstniecību Japānā vada Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Normans Penke – 

akreditēts 2013.gada 4.decembrī. 

Japānas vēstniece Latvijā ir Mariko Fudži (Mariko Fujii) – akreditēta 2015.gada 15.decembrī. 

 

Latvijas un Japānas preču tirdzniecība 2009.-2016.gadā, eiro6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums veidoja 66,07 milj. eiro (33. vieta). 

 28.lielākais Latvijas eksporta partneris; salīdzinājumā ar 2015.gadu preču eksporta apmērs pieauga par 

7,53 milj. eiro jeb 19%.  

 Galvenās eksporta preces: koksne un tās izstrādājumi (62%); optiskās ierīces un aparāti (9%), kūdra 

(8%). 

 35.lielākais Latvijas importa partneris; salīdzinājumā ar 2015.gadu preču importa apmērs samazinājās 

par 1,47 milj. eiro jeb 7,2%. 

 Galvenās importa preces: transporta līdzekļi (35%), plastmasas un kaučuka izstrādājumi (20%), dažādas 

mašīnas un mehānismi (14%). 

 

 

 

                                                           
5 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-japanas-attiecibas#ekonomika 
6 Ārlietu ministrijas aprēķini pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-japanas-attiecibas#ekonomika


Latvijas eksporta preces uz Japānu 2016.gadā7 

 

Koksne un tās izstrādājumi 61,69% 

Optiskās ierīces un aparāti  9,39% 

Minerālie produkti: kūdra 7,61% 

Ķīmiskās rūpniecība 3,84% 

Pārtikas rūpniecības produkti 3,55% 

Dažādas rūpniecības preces 3,16% 

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi 2,98% 

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas 2,77% 

Augu valsts produkti 1,62% 

Dzīvnieki un lopkopības produkcija 1,25% 

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi 1,13% 

 

Latvijas importa preces no Japānas 2016.gadā 

 

Transporta līdzekļi 35,04% 

Plastmasas, kaučuka, gumijas izstrādājumi 19,97% 

Mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas 14,08% 

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares produkcija: cilvēka 

asinis; dzīvnieku asinis 82,27% 9,25% 

Dažādas rūpniecības preces 8,29% 

-         Smaržu un tamlīdzīgi ķermeņa kopšanas līdzekļu 

izsmidzinātāji  70,80% 

-        Makšķeres, āķi un citi makšķerēšanas rīki  19,37% 

  

 

Investīcijas (Latvijas Bankas un Lursoft dati) 

 

Saskaņā ar Lursoft datiem, 2017.gada 17.martā Japānas tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā 

veidoja 881,47 tūkst. eiro (62.vieta), kā arī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 12 Japānas–Latvijas 

kopuzņēmumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-japanas-attiecibas#ekonomika 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-japanas-attiecibas#ekonomika


Latvija un Singapūra8 
 

 

2015.gada 28.janvārī Singapūrā akreditējās pirmais Latvijas Republikas nerezidējošais vēstnieks Pēteris Vaivars 

(rezidences vieta Korejas Republika).  

Singapūrā darbojas LIAA pārstāvniecība, kuru vada Lāsma Līdaka. 

 

Latvijas–Singapūras tirdzniecība 2009.–2016.gadā9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums veidoja 22,82 milj. eiro (49.vieta). 

 43.lielākais Latvijas eksporta partneris; salīdzinājumā ar 2015.gadu preču eksporta apmērs samazinājās 

par 1,75 milj. eiro jeb 8,6%. 

 Galvenās eksporta preces: telefona aparāti (76%); optiskās šķiedras, mēraparāti (8%), pārtikas produkti 

[iesala alus, etilspirts] (5%). 

 57.lielākais Latvijas importa partneris; salīdzinājumā ar 2015.gadu preču importa apmērs palielinājās 

par 1,13 milj. eiro jeb 36,6%. 

 Galvenās importa preces: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (68%), medikamenti (23%). 

Latvijas eksporta preces uz Singapūru 2016.gads, eiro10 

 

Preces pavisam 18 761 106 

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki 852 

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku 

izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti 37 487 

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; 

griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi 36 

                                                           
8 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-singapuras-attiecibas 
9 Ārlietu ministrijas aprēķini pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
10 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__ikgad__atirdz/AT0020_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-

aacc-aa650d3e2ce0 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-singapuras-attiecibas
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__ikgad__atirdz/AT0020_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__ikgad__atirdz/AT0020_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0


Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi 39 

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas 0 

Kafija, tēja, mate un garšvielas 8 

Graudaugu produkti 109 

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis 6 427 

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku 

izstrādājumi 3 269 

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi 481 

Kakao un kakao izstrādājumi 33 249 

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas 

izstrādājumi 7 016 

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi 908 

Dažādi pārtikas produkti 242 651 

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis 649 550 

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji 5 504 

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; 

bitumenvielas; minerālvaski 239 630 

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo 

elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi 5 910 

Organiskie ķīmiskie savienojumi 66 395 

Mēslošanas līdzekļi 45 625 

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas 

krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes 4 527 

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa 

kopšanas līdzekļi 16 696 

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas 

līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, 

sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un 

izstrādājumi zobārstnie... 5 669 

Jaukti ķīmiskie produkti 41 555 

Plastmasas un to izstrādājumi 18 271 

Kaučuks un tā izstrādājumi 51 962 

Āādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un 

tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja 

pavedienu) 673 

Koks un koka izstrādājumi; kokogle 130 995 

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts 

(atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons 16 774 

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi 900 

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības 

izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni 15 224 

 

 

 

 



 Latvijas imports no Singapūras 2016.gads, eiro 

 

Preces pavisam 4 217 296 

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; 

griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi 208 

Kafija, tēja, mate un garšvielas 10 550 

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas 

izstrādājumi 27 253 

Dažādi pārtikas produkti 31 078 

Alkoholiski šķidrumi un etiķis 41 818 

Farmaceitiskie produkti 900 260 

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas 

krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes 916 

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa 

kopšanas līdzekļi 67 359 

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas 

līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, 

sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un 

izstrādājumi zobārstnie... 14900 

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti 18 

Plastmasas un to izstrādājumi 128 967 

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un 

tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja 

pavedienu) 361 

Koks un koka izstrādājumi; kokogle 309 

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi 6 296 

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības 

izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni 11 864 

Ķīmiskie pavedieni; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie 

tekstilmateriāli 8007 

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares 

materiāli; izšuvumi 1023 

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi 210 

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti 1959 

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti 

tekstilizstrādājumi; lupatas 2320 

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; 

mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem 241 

Stikls un stikla izstrādājumi 262 

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, 

ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas 10606 

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; 

to daļas no parastajiem metāliem 163 

Dažādi parasto metālu izstrādājumi 9095 

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to daļas 1 491 161 



Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un 

atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un 

reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi 1 367 212 

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas 10 351 

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces 

un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, 

medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi 39 531 

Pulksteņi un to daļas 32 854 

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi 126 

Dažādi izstrādājumi 12 

 

Investīcijas11 

 

Saskaņā ar Latvijas Bankas statistikas datiem, Singapūras tiešo investīciju atlikumi Latvijā 2015.gada beigās 

veidoja 43,23 milj. eiro. Latvijas tiešo investīciju atlikumi Singapūrā 2015.gada beigās bija 180 tūkst. eiro. 

 

Latvija un Vjetnama12 
 

 

Latvijas vēstnieks Vjetnamā ir Māris Selga (rezidences vieta – Pekina). 

2014.gada 18.martā Latvijā akreditējās Vjetnamas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Tranvans Hiņs (Tran Van 

Hinh) ar rezidences vietu Stokholmā. 
 

Latvijas–Vjetnamas preču tirdzniecība 2009.–2016.gadā, eiro13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016.gadā kopējais preču tirdzniecības apgrozījums veidoja 114,04 milj. eiro (26.vieta). 

 82.lielākais Latvijas eksporta partneris; salīdzinājumā ar 2015.gadu preču eksporta apmērs palielinājās 

par 780 tūkst. eiro jeb 24,8%. 

                                                           
11 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-singapuras-attiecibas 
12 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-vjetnamas-attiecibas#ekonomika 
13 Ārlietu ministrijas aprēķini pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-singapuras-attiecibas
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-vjetnamas-attiecibas#ekonomika


 Galvenās eksporta preces: koksne un tās izstrādājumi (38%); medikamenti (22%), mašīnas, mehānismi 

un elektriskās iekārtas (18%). 

 22.lielākais Latvijas importa partneris; salīdzinājumā ar 2015.gadu preču importa apmērs palielinājās 

par 6,75 milj. eiro jeb 6,5%. 

 Galvenās importa preces: mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas (92%). 

 

Latvija–Vjetnama imports 2016.gads, eiro14 

 

Preces pavisam 110 123 102 

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki 691 253 

Edami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas 721 362 

Kafija, tēja, mate un garšvielas 2 123 087 

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi 

pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski 4 439 

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens 

bezmugurkaulnieku izstrādājumi 315 225 

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi 504 773 

Dažādi pārtikas produkti 28 727 

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, 

radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie 

savienojumi 7 864 

Farmaceitiskie produkti 1 314 

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un 

citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; 

tintes 741 

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa 

kopšanas līdzekļi 10 619 

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas 

līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas 

līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, 

zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstnie... 31 

Plastmasas un to izstrādājumi 982 464 

Kaučuks un tā izstrādājumi 3 

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un 

tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot 

zīdvērpēja pavedienu) 54 225 

Koks un koka izstrādājumi; kokogle 52 287 

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti 

trauki un pinumi 189 518 

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi 25 681 

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības 

izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni 142 

Kokvilna 349 738 

                                                           
14 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__ikgad__atirdz/AT0020_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-

aacc-aa650d3e2ce0 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__ikgad__atirdz/AT0020_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__ikgad__atirdz/AT0020_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0


Ķīmiskie pavedieni; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie 

tekstilmateriāli. 1 993 

Ķīmiskās štāpeļšķiedras 532 990 

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; 

apdares materiāli; izšuvumi 216 

Impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli; 

rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi 1 235 

Adītas vai tamborētas drānas 6 621 

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi 34 529 

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti 6 494 

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti 

tekstilizstrādājumi; lupatas 17 682 

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas 23 857 

Galvassegas un to daļas 32 

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; 

mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem 287 

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu 

izstrādājumi 9 077 

Keramikas izstrādājumi 30 168 

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, 

dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; 

monētas 291 253 

Dzelzs un tērauds 38 041 

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi 205 218 

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un 

dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem 26 294 

Dažādi parasto metālu izstrādājumi 18 393 

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to daļas 9 109 728 

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un 

atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un 

reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi 92 458 752 

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to 

daļas un piederumi 844 

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas 23 855 

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, 

mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un 

iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un 

piederumi 218 197 

Pulksteņi un to daļas 164 

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi 17 285 

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un 

tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes 

piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo 

un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekam... 719 626 



Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi 146 206 

Dažādi izstrādājumi 120 572 

 

Latvija–Vjetnama eksports 2016.gads, eiro 

 

Preces pavisam 3 919 957 

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; 

griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi 440 

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis 33 149 

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; 

bitumenvielas; minerālvaski 103 467 

Organiskie ķīmiskie savienojumi 41 142 

Farmaceitiskie produkti 785 090 

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa 

kopšanas līdzekļi 32 509 

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas 

līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas 

līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, 

zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstnie... 8 580 

Jaukti ķīmiskie produkti 1 034 

Plastmasas un to izstrādājumi 123 324 

Kaučuks un tā izstrādājumi 7 797 

Koks un koka izstrādājumi; kokogle 1 491 557 

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts 

(atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons 12 041 

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi 1 611 

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības 

izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni 71 

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra 

pavedieniem 60 

Ķīmiskās štāpeļšķiedras 4 117 

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; 

apdares materiāli; izšuvumi 181 

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi 571 

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti 64 

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti 

tekstilizstrādājumi; lupatas 344 

Keramikas izstrādājumi 975 

Stikls un stikla izstrādājumi 177 

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, 

dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; 

monētas 491 

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi 7 478 

Alumīnijs un tā izstrādājumi 157 696 



Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un 

dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem 351 

Dažādi parasto metālu izstrādājumi 339 

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to daļas 371 511 

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un 

atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un 

reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi 332 260 

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to 

daļas un piederumi 37 450 

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas 206 682 

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, 

mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un 

iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un 

piederumi 75 580 

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un 

tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes 

piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo 

un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekam... 80 314 

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi 1 432 

Dažādi izstrādājumi 72 

 

Kā uzsver Ārlietu ministrija, Latvija ir ieinteresēta izvērtēt un paplašināt savas ekonomiskās un politiskās 

intereses Dienvidaustrumāzijas reģionā. Viena no iespējamām sadarbības jomām ir kravu transports caur 

Latvijas ostām, potenciāla sadarbības nozare ir arī tūrisms. 

 

Investīcijas15 

 

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2015.gada 1.pusgada beigās Vjetnamas tiešo investīciju apjomu Latvijā 

veidoja 3,58 milj. eiro. Latvijas tiešās investīcijas Vjetnamā netika reģistrēti.  

 

Pēc Lursoft datiem, 2015.gada 16.septembrī Vjetnamas tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā 

veidoja 50,05 tūkst. eiro (89.vieta), kā arī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti septiņi Vjetnamas–Latvijas 

kopuzņēmumi.  

  

                                                           
15 http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-vjetnamas-attiecibas#ekonomika  

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-vjetnamas-attiecibas#ekonomika

