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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas 
sagatavoto pasākuma 3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošais 
inkubators” pirmās atlases kārtas sākotnējā novērtējuma darba uzdevumu. LPS 
sniedz šādus priekšlikumus attiecībā uz apakšuzdevumiem.  

1. Biznesa inkubatori ir dažādi – akseleratori strauji augošiem komersantiem, 
biznesa laboratorijas studentiem un skolēniem, tehnoloģiju inkubatori un citi. 
Katram inkubatora veidam ir savi mērķi, atšķirīgas funkcijas un pieeja 
inkubācijas procesam. Reģionālo inkubatoru programmas mērķim jābūt 
sekmēt komersantu veidošanos un nostiprināšanos tieši reģionos.  

LPS priekšlikums ietver jaunu apakšuzdevuma sadaļu – reģionālo biznesa 
inkubatoru programma kā instruments reģionu attīstībai un analīze par līdzīgiem 
atbalsta instrumentiem, analizējot to ietekmi uz tautsaimniecību un ņemot vērā 
“pārklājumu”, un atbalstu efektivitāti izteikt caur inkubatoru un citu programmu 
“fiskālās atdeves” rādītāju. Analīzē ietvert ne tikai analīzi par biznesa inkubatoriem, 
tehnoloģiju inkubatoriem utt., bet arī par riska kapitālu, kas ir būtisks 
uzņēmējdarbības atbalsta veids, jo šīs programmas ir ar līdzīgiem budžetiem un ir 
palīdzējušas komersantiem. 

2. Izteikt 3.1.1. punkta “Novērtēt aktivitātes ietvaros atbalstīto komersantu 
sasniegto saimnieciskās darbības rādītāju un sniegtā atbalsta attiecību 
pirmajā pilnajā gadā pēc komersanta inkubēšanas” (Lursoft informācija, 
biznesa inkubatoru operatoru strukturētās aptaujas) apakšpunktus šādā 
redakcijā: 

a. piesaistītais ārējais finansējums uzņēmuma attīstībai (aizdevums, riska 
kapitāls); 

b. paša uzņēmēja, ģimenes, draugu ieguldītais finansējums; 
c. cik no šiem uzņēmumiem ir orientācija uz ļoti strauji augošu biznesu, 

cik no tiem bijuši spējīgi īsā laikā piesaistīt lielu ārējo finansējumu un 
radīt daudz labi apmaksātu darbavietu. Konkrēti norādīt, kurās jomās; 
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d. inkubatoru ietekme uz reģionu, augstākminētās informācijas 
salīdzinājums reģionu griezumā un ar prasībām, kuras tika izvirzītas 
un pēc kurām vērtēja biznesa inkubatora operatoru darbu, un plānoto 
prasību novērtējums. 
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