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atbalsts inovācijām



Ideju autori, 

topošie uzņēmēji
Jaunuzņēmumi

(start-up)

Uzņēmēji Zinātnieki

Atbalsts



Inovāciju motivācijas 

programma



Vaučeru programma inovatīviem uzņēmumiem:

✓ atbalsts esošo produktu uzlabošanai un jaunu

produktu radīšanai

✓ atbalstāmās darbības: tehniski ekonomiskā 

priekšizpēte, rūpnieciskais pētījums, eksperimentālā 

izstrāde (prototipēšana), testēšana, sertificēšana, 

intelektuālo tiesību nostiprināšana

✓ atbalsta apjoms - līdz 60% un līdz 25 000 EUR

✓ pozitīvie piemēri – Milzu, Brum Brum



Atbalsts jaunuzņēmumiem (start-up)*:

✓ granti augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei
jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei (atbalsta
apjoms - līdz 45%, līdz 200 000 EUR)

✓ fiksēts nodokļu maksājums par katru nodarbināto
(293 EUR/mēnesī VSAOI)

✓ papildus UIN un IIN atlaide

*atbilstība start-up definīcijai



Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai augstskolām un

zinātniskajiem institūtiem:

✓ atbalstāmās darbības: komercializācijas stratēģijas

izstrāde, pētījumi un prototipēšana, intelektuālais īpašums

un tā pārdošana u.tml.

✓ atbalsta apjoms – līdz 90%, līdz - 300 000 EUR

✓ pozitīvie piemēri reģionos:
• Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija attīstīs lāzerapstrādes

optimizācijas rīkus

• Ventspils Augstskola veiks attālinātās medicīnas un tālaprūpes

bezvadu sensoru sistēmas attīstīšanu



Apmācības un semināri:

✓ apmācības pētniecisko organizāciju pārstāvjiem -

lekcijas un darbnīcas par intelektuālā īpašuma

jautājumiem, tehnoloģiju pārneses procesu,

pieejamajiem atbalsta mehānismiem u.c.

✓ sadarbības veicināšana starp uzņēmējiem un

zinātniekiem - tīklošanās pasākumi, kuru ietvaros tiek

pulcēti konkrētas jomas uzņēmēji un pētniecības

organizācijas



Tehnoloģiju skauti -

tilts starp uzņēmumu un pētnieku



Tehnoloģiju skauti:

✓ veicina sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem

✓ sadarbojas ar pētniecības organizācijām, tai skaitā reģionos:
Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola,

Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Liepājas Universitāte

✓ palīdz uzņēmumiem atrast pētnieku, kurš var attīstīt jaunu

produktu / tehnoloģiju vai veikt produkta ekspertīzi /

testēšanu u.tml.

✓ sniedz konsultācijas un piedalās semināros (t.sk.

pašvaldībās)



Institūcijas/jomas Skauts Kontakti
Latvijas Universitāte Māris Jansons T.26544918

maris.jansons@liaa.gov.lv

Rīgas Tehniskā universitāte Lita Lazdiņa
T.29119516

lita.lazdina@liaa.gov.lv

Zināšanu ietilpīga bioekonomika: 

KĶI, BIOR, Silava, LLU, DU, AREI, 
Ilze Stokmane

T.29431029

ilze.stokmane@liaa.gov.lv

Viedie materiāli, tehnoloģijas un 

inženiersistēmas:

LU CFI, LiepU

Gunārs Bajārs
T.29579841

gunars.bajars@liaa.gov.lv

Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas:

EDI, VeA, VA, RTA, LUMII
Ģirts Smelters

T.26015247

girts.smelters@liaa.gov.lv

ej.uz/LIAAskauti

http://www.liaa.gov.lv/lv/tehnologiju-skauti


Rīga, 08.02.2018.

LIAA Biznesa inkubatoru 
programma



Biznesa inkubatori Latvijā

Ar 2016.gada 1.septembra darbību ir uzsākuši: 

o 14 reģionālie biznesa inkubatori 8 nacionālās nozīmes attīstības 

centros un 6 reģionālās nozīmes attīstības centros

o Radošo nozaru biznesa inkubators Rīgā

o Kopējais programmas budžets līdz 31.12.2023. ir: 

o 25 764 706 EUR reģionālajiem inkubatoriem un 

o 7 058 823 EUR radošajam inkubatoram



Biznesa inkubatori Latvijā

Ventspils - Liepāja -
Rēzekne - Daugavpils -

Jelgava - Jūrmala -
Valmiera - Rīga -
Talsi - Kuldīga -

Jēkabpils - Ogre -
Sigulda - Bauska -

Madona



Kas ir biznesa inkubators?

Biznesa inkubators ir infrastruktūras un personāla

apvienojums, kas ir izveidots ar mērķi palīdzēt

attīstīties janiem, dzīvotspējīgiem un 

konkurētspējīgiem komersantiem

un biznesa ideju autoriem



LIAA biznesa inkubatoros esošajiem un 
topošajiem uzņēmējiem nodrošina:

✓ Konsultācijas
✓ Semināri
✓ Apmācības
✓ Pasākumus 

(atvērti/slēgti)

✓ Vidi (kopstrādes
telpas, dalība 
kopienā)

✓ Mentoru atbalstu 
(LIAA mentoru tīkls 
ar vairāk kā 100 
mentoriem)

✓ Pakalpojumus
✓ Grantus*

Kompetences Resursi

* Grants EUR 10 000 vai EUR 5000 apmērā, ko izlietot nepieciešamo 
pakalpojumu/iekārtu/izejmateriālu  izmaksu segšanai



PIRMSINKUBĀCIJA

o Fiziska vai juridiska persona

o Noformulēta biznesa ideja

o Apmācību un pasākumu
programma

o Biznesa idejas novērtējums

o Atbalsts biznesa plāna 
izstrādē

o Biznesa prasmju un iemaņu 
apguve

o Palīdzība pieteikuma 
sagatavošanai inkubācijai

INKUBĀCIJA

o Tikai juridiskas personas

o Esošs produkts vai
pakalpojums

o Konkrēti mērķi un termiņi to 
sasniegšanai

o Inkubācijas līgums

o Izvirzīto mērķu sasniegšana

o Pakalpojumi un granti

o Konsultācijas, mentorings, 
finansējuma piesaiste

Biznesa inkubatora atbalsta veidi



PIRMSINKUBĀCIJA

o Atbalsts līdz 6 mēnešiem

o Obligātais apmācību kurss

o Regulāras tikšanās ar BI 
komandu / atskaites par 
paveikto

o Dalība BI rīkotajos
tīklošanās u.c. pasākumos

o Atbalsts 100% apmērā

INKUBĀCIJA

o Atbalsts līdz 4 gadiem

o Tikai juridiskas personas ne 
vecākas par 3 gadiem

o Neatbalstāmās nozares

o Nodokļu parāda neesamība

o Izvirzīto mērķu sasniegšana

o Dalība BI rīkotajos
pasākumos

o Progresa pārskati

o Atbalsts 50% apmērā

Biznesa inkubatora atbalsta nosacījumi



Biznesa inkubatoru darbības rezultāti
2017.gadā

• Biznesa inkubatoru darbība tika uzsākta 01.09.2016
• Pieteikumu pieņemšana biznesa inkubatoros tika uzsākta 01.12.2016
• Pirmā komisijas sēde, kas izvērtē uzņēmējus inkubācijai norisinājās 19.01.2017

• 2017.gadā sasniegtais*:

Saņemto pieteikumu skaits – 788
Noslēgto pirmsinkubācijas un inkubācijas līgumu skaits – 599
Saņemto pakalpojumu pieteikumu skaits – 414
Biznesa inkubatoru organizēto uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu skaits – 500+
Inkubatoru darbības rezultātā jaundibināto uzņēmumu skaits – 50+ 

* Projektā noteiktie rezultāti pārsniegti
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KLIENTU SKAITS BIZNESA 
INKUBATOROS*

Klienti Pirmsinkubācijā Klienti Inkubācijā

Biznesa inkubatoru darbības rezultāti
2017.gadā





Inkubatoru klientu skaits novados



Inkubatoru klientu darbības jomas

42,90%

57,10%

Pakalpojumu sektors Ražošanas sektors



Inkubatoru klientu darbības jomas



SIA Amber Cosmetics
Pazīstams ar zīmolu Vegan Fox

Kosmētika vegāniem

vegan-fox.com

SIA Amber Sound
Audio un video producēšana

Šī brīža svarīgākais projekts – filma 

“Dvēseļu putenis”

dveseluputenis.lv

http://vegan-fox.com/lv/
http://www.dveseluputenis.lv/lv/


SIA Andžeja Grauda 

bungu skola
Bungu skola visiem vecumiem Rīgā, 

Mārupē, Siguldā un Ādažos

bunguskola.lv/

SIA ARHIDEA
Moduļu mājas “Ekokabīne” izstrāde

http://www.bunguskola.lv/


SIA Baltic Disk Golf
Disko golfa spēles popularizēšana, 

laukumu izveide. Darbojas zem zīmola 

Chilli Disk Golf

chillidiscgolf.lv

SIA BE.LOVED
Eko kosmētikas ražošana

belovedskin.com

http://www.chillidiscgolf.lv/
https://belovedskin.com/lv/


SIA Akas
Pludmales mantu glabāšanas skapja 

projekts Beach Locker

SIA Bold Concept 

Store
Modes zīmols CULT

Koncept veikals – kafejnīca Jūrmalā un 

Rīgā

boldconceptstore.lv

https://www.boldconceptstore.lv/


SIA D.Eco

Development
D Eco Deo – sauso dezodorantu 

ražošana no nekaitīgām, Latvijā 

ražotām izejvielām

SIA Elinci
Mobilās virvju trases TURIES!

turies.lv

http://turies.lv/


SIA Giline For Life
Dabisko saldinātāju – sīrupu, kas 

nesatur cukuru, ražošana

giline.net

SIA Hotwood
Termokoka ražošana - koka termiska 

apstrāde ar mērķi padarīt to 

izmantojamu dažādos apstākļos

http://www.giline.net/produkti/


SIA Kūku muzejs
Kūku gatavošanas vēsture, 

meistarklases bērniem un ģimenēm, 

tematiskā viesnīca

Facebook: Kūku muzejs

SIA Labie koki 

konstruē
Amatniecība, masīvkoka mēbeļu un 

vides objektu ražošana ārtelpām 

labiekoki.lv/lk-konstru

https://labiekoki.lv/lk-konstru/


SIA Mysteria City
Kvesti pilsētvidē

riga.mysteria.city

SIA i-Dā
Nestandarta tūrisma pakalpojumu 

sniegšana “off the beaten path” ar 

mērķi popularizēt Latvijas dabas un 

kultūras vērtības

i-da.lv

https://riga.mysteria.city/lv
https://www.i-da.lv/


SIA Scandi Home 

Latvia
Energoefektīvu moduļu māju ražošana

scandihome.eu

SIA Silmachy 

Remedies
Kosmētikas līdzekļu ražošana vīriešiem 

– bārdas e’’lļas, vaski, barojoši sejas un 

roku krēmi, u.c.

silmachy.lv

http://scandihome.eu/
https://www.silmachy.lv/


SIA The Beard 

Cosmetics
Vīriešu frizētava un bārdas kopšanas 

līdzekļu ražošana

thebeardcosmetics.com

thebeardbarbershop.com

SIA White Sand Design
Ekskluzīvu ādas izstrādājumu ražošana 

ar preču zīmi SHORE

http://www.thebeardcosmetics.com/


Pirmsinkubācijā

smilšērkšķu sula # dizaina priekšmeti# veselīgi produkti # labdarības 
veikals # apavu apdruka # dizaina apģērbi # fotopakalpojumi # IT 
pakalpojumi # juridiskie pakalpojumi # mākslinieciskā jaunrade # 
aprūpes centrs # kosmētikas iekārta # jūrnieku rekrutēšanas un 

apmācības pakalpojumi # ātrgaitas ūdenstransports # izdevējdarbība # 
galdniecība # interneta portāls # kafejnīca # alkoholisko dzērienu 
ražošana # akvakultūra # radio un mediji # skola mazuļiem u.c. 



Secinājumi un atziņas pēc
1.darbības gada

o Biznesa inkubators nav biznesa ideju banka

o Biznesa inkubators nav “burvju nūjiņa”

o Esi gatavs strādāt arī bez inkubatora atbalsta

o Ir jāpamēģina, lai uzzinātu



Jautājumi?

LIAA Tehnoloģiju departaments

Tālrunis: +371 67039499

E-pasts: tehnologijas@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv

LIAA Biznesa inkubatoru departaments

Tālrunis: +371 67039499

E-pasts: inkubators@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv


