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 Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt 
finansējuma pieejamību komercdarbības 
attīstībai komersantiem dažādās attīstības 
stadijās un veicināt jaunu komersantu 
veidošanos” aktivitāti „Reģionālie biznesa 
inkubatori”” 
 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
12.06.2014. valsts sekretāru sanāksmē pieteikto Ekonomikas ministrijas 
Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt 
finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai komersantiem dažādās 
attīstības stadijās un veicināt jaunu komersantu veidošanos” aktivitāti 
„Reģionālie biznesa inkubatori”” projektu (turpmāk tekstā – MK noteikumi) 
un sniedz šādus iebildumus. 

LPS uzskata, ka reģionālajiem inkubatoriem būtu jānodrošina atbalsts 
pēc iespējas plašākam potenciālo uzņēmēju lokam ar minimāliem 
ierobežojumiem un zemākām prasībām. Strauji augoši uzņēmumi un 
uzņēmumi ar augstu pievienoto vērtību būtu jāfinansē no citām specializētām 
atbalsta programmām, tādām kā tehnoloģiju inkubatori, akseleratori, Altum 
atbalsta programmas. LPS uzskata, ka ir svarīgi, lai uzņēmējdarbības atbalsts 
būtu viegli un ērti sasniedzams visos reģionos. LPS vēlas vērst uzmanību uz 
to, ka viena no tirgus kļūdām ir minēta, ka kreditēšanas apjomi joprojām ir 
ļoti zemā līmenī, un ierobežotās iespējas piekļūt finansējumam daudziem 
uzņēmumiem kļūst par nozīmīgu investēšanas un attīstības šķērsli. Tāpēc, 
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domājot par reģionālo ekonomiku, svarīgs jautājums ir uzņēmējdarbības 
attīstības iespējas arī ārpus nacionālajiem un reģionālajiem centriem.  

Tā kā MK noteikumu projekta 38. punkts nosaka, ka, izvēloties biznesa 
inkubācijas pakalpojuma sniedzēju šo noteikumu 35. punktā minētajā kārtībā, 
finansējuma saņēmējs izvērtē šādus kritērijus: 
38.1. biznesa inkubatora operatora komanda; 
38.2. biznesa inkubatora darbības stratēģija; 
38.3. inkubācijai piemērotu telpu pieejamība; 
38.4. inkubatora uzturēšanas izmaksas. 
Priekšlikums: 
MK noteikumus papildināt ar 38.5. punktu, kas nosaka prasības biznesa 
inkubatora operatoram saglabāt vai izveidot biznesa inkubatoram vismaz 
2 filiāles. 

Apzinoties, ka reģionālajiem inkubatoriem jānodrošina pēc iespējas 
lielāks atbalsts reģionos un ka Latvijas reģioni un pašvaldības ir dažādas, būtu 
svarīgi noteikt reģionālajiem inkubatoriem tādus atdeves rādītājus, kas 
stimulētu attīstīt savu biznesu no „nulles” arī ārpus centriem. Mērķim jābūt: 
stimulēt un 3 gados izveidot pastāvīgi strādājošus uzņēmumus, kas piedāvā 
pakalpojumus vai produktus. Šādos uzņēmumos strādātu pats uzņēmējs, viņa 
ģimenes locekļi un arī tiktu algoti vēl kādi 2–3 vietējie iedzīvotāji.   
Priekšlikums: 
MK noteikumu projekta 49. punktu papildināt, ka veiksmīgi inkubēts 
komersants filiālē ir komersants, kurš atbilst vienai no šādām pazīmēm: 

49.1.1.  komersants ir piesaistījis kredītiestāžu vai formāla 
riska kapitāla fonda finansējumu pamatlīdzekļu iegādei (bez 
valsts atbalsta grantiem) 50 000 EUR apjomā; 
49.2.1. komersanta nomaksātie nodokļi par inkubējamā 
uzņēmumam darbiniekiem gadā pārsniedz 10 000 EUR. 

 
LPS nesaskaņo Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa „Sekmēt finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai 
komersantiem dažādās attīstības stadijās un veicināt jaunu komersantu 
veidošanos” aktivitāti „Reģionālie biznesa inkubatori””. 
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