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Biznesa inkubatoru atbalsta 
programma



2016.gada 3.maija 

MK noteikumi Nr. 279

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība 
3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi 

un attīstību, sevišķi RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. 
pasākums “Reģionālie biznesa inkubatori un radošais 

biznesa inkubators”



Ar 2016.gada 1.septembra darbību ir uzsākuši:

➢ 14 reģionālie biznesa inkubatori 8 nacionālās 
nozīmes attīstības centros un 6 reģionālās 
nozīmes attīstības centros
➢ Radošo nozaru biznesa inkubators Rīgā
➢ Kopējais programmas budžets līdz 
31.12.2023.ir: 

➢ 25 764 706 EUR reģionālajiem inkubatoriem un 

➢ 7 058 823 EUR radošajam inkubatoram

• 2016.gada 3.maija MK noteikumi Nr. 279. Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķis 
«Sekmēt MVK izveidi un attīstību, sevišķi RIS3 prioritārajās nozarēs» 3.1.1.6.pasākums «Reģionālie biznesa inkubatori un radošais 

biznesa inkubators»



Kas ir inkubators ?



Biznesa inkubators ir infrastruktūras un 
personāla apvienojums, kas veidots, lai 
palīdzētu attīstīties jauniem, 
dzīvotspējīgiem un konkurētspējīgiem 
komersantiem.



Biznesa inkubatoru 
darbības teritorijas



14 reģionālie inkubatori
✓Darbojas attiecīgajā reģionā
✓Nespecializējas uz konkrētu
nozari

1 radošo industriju inkubators
✓Darbojas visā Latvijā
✓Specializējas uz radošajām
industrijām



Kuldīga
Pilsētas laukums 4 
3.stāvs



Biznesa inkubatoru 
programmas uzdevumi un 

mērķa grupa



➢ Izveidot un nodrošināt piemērotu vidi jaunizveidotiem
komersantiem un biznesa ideju autoriem

➢ Nodrošināt komersantiem nepieciešamās
konsultācijas, apmācības un pasākumus par
uzņēmējdarbības jautājumiem

➢ Nodrošināt pakalpojumus komersanta attīstības
veicināšanai

Biznesa inkubatoru mērķa grupa ir fiziskas personas,
kuri gatavojas veikt vai veic saimniecisko darbību un
sīkie, mazie un vidējie komersanti



➢Lai saņemtu biznesa inkubatora 
atbalstu, uzņēmums nedrīkst būt 
vecāks par 3 gadiem

➢Neatbalstāmās nozares:
➢ Zvejniecība un akvakultūra;
➢ Lauksaimniecības produktu primārā ražošana;
➢ Tirdzniecība;
➢ Finanšu starpniecība;
➢ Komecpakalpojumi (NACE 2 L sadaļa «Operācijas ar 

nekustamo īpašumu» un 77.sadaļa «Iznomāšanas un 
ekspluatācijas līzings»)

➢ Azartspēles

➢Atbalsta intensitāte
➢ pirmsinkubācijā - 100%
➢ inkubācijā – 50%



PIRMSINKUBĀCIJA

➢ Fiziska vai juridiska persona

➢ Jāaizpilda pieteikuma anketa

➢ Pārrunas ar BI personālu

➢ Pirmsinkubācijas līgums

➢ Palīdzība pieteikuma sagatavošanai 
inkubācijai

INKUBĀCIJA

➢ Tikai juridiskas personas

➢ Jāaizpilda pieteikuma anketa

➢ Idejas prezentācija 
uzņemšanas komisijā

➢ Inkubācijas līgums

➢ Izvirzīto mērķu sasniegšana

nav obligāta
līdz 6 mēnešiem
var nebūt reģistrēts statuss
100% līdzfinansējums

līdz 4 gadiem (min. 1gads)
jābūt reģistrētam komersantam
ne vecāks kā 3 gadi
līdz 50% līdzfinansējums



PIRMSINKUBĀCIJA

Konsultācijas:
-Biznesa idejas novērtēšana
-Individuāla pirmsinkubācijas
programmas izstrāde un atbalsts
tās īstenošanā
-Atbilstošākā biznesa modeļa izvēle
-Konsultācijas par sākotnējo tirgus
izpēti

Apmācības, semināri:
-Obligātais apmācību kurss
(biznesa attīstības process, 
finanšu plānošana, biznesa
attīstības paātrināšanas metodes
un tehnikas, biznesa modeļu
veidošana utml.)

Semināri, pasākumi:
- Dalība semināros, forumos, 
darbnīcās u.c.
- Tīklošanās pasākumi

Koprades telpas:
-Darba vieta open-office telpās
(biroja aprīkojums, interneta
pieslēgums)
-Uzņēmējdarbībai nepieciešamā 
darba vide



INKUBĀCIJA
Konsultācijas:
-Biznesa idejas novērtēšana
-Individuāla pirmsinkubācijas
programmas/mērķu izstrāde un atbalsts tās 
īstenošanāPar sadarbības partneru un 
finansējuma piesaisti
-Mentorings

Apmācības, semināri:
-Obligātais apmācību kurss
-Tematiskas apmācības/semināri/darbnīcas 
atkarībā no pieprasījuma
-Dalība semināros, forumos (arī sadarbībā 
ar partnerorganizācijām

Pasākumi:
-Tīklošanās pasākumi
-Semināri
-Neformāli iekšējie pasākumi
-Ikgadējs Startup festivāls
-Pieredzes stāsti

Koprades telpas:
-Darba vieta open-office telpās (biroja
aprīkojums, interneta pieslēgums)
-Uzņēmējdarbībai nepieciešamā darba 
vide
-Iespēja izmantot kā juridisko adresi

100%



INKUBĀCIJA

Telpu nomas pakalpojumi:
-līdzfinansējums biroja telpu nomai
-līdzfinansējums ražošanas telpu 
nomai
-tiks noteikti ierobežojumi

Apakšuzņēmēju sniegtie 
pakalpojumi
-līdzfinansējums konsultāciju 
pakalpojumiem (grāmatvedība, 
juridiski jautājumi, pārdošana, 
mārketings, dizains, tehnoloģijas 
u.c.)
-līdzfinansējums specifiskiem 
pakalpojumiem (prototipēšana, 
testēšana u.c.) 

- apakšuzņēmēji izraudzīti iepirkuma rezultātā
- tiek slēgtas trīspusējās vienošanās starp pakalpojuma sniedzēju, LIAA 

un inkubācijas atbalsta saņēmēju 
- 50% apmaksā komersants, 50% - LIAA

Šie pakalpojumi ir būtiski, tomēr nevar būt galvenais mērķis inkubācijas 
atbalsta saņemšanā, lai samazinātu komersanta administratīvos un 

saimnieciskās darbības pamatizdevumus.

50%

Nepieciešamības noteikšana:
-pieteikumā norādītās problēmas
-veicamās darbības saimn.darb. 
uzsākšanai/pilnveidošanai
-izvirzītie mērķi



Apakšuzņēmēju pakalpojumi/konsultācijas:

- Finanšu (grāmatvedība, BP izstrāde, finansējuma piesaiste, finanšu 
kons.)

- Juridiskie (personālvadība/drošība, līgumu izstrāde/slēgšana, IP 
aizsardzība)

- Tehnoloģiskās kons. (tehnoloģiju izstrāde un plānošana, testēšana, 
laboratoriju pak., sertificēšana, prototipēšana, programmēšana)

- IT (WEB dizains un programmēšana, SEO, e-veikalu dizains un 
programmēšana, CRM)

- Dizains (produkcijas dizaina izstrāde, iepakojuma izstrāde, telpu 
un aprīkojuma dizaina izstrāde)

- Mārketings (zīmola un stila grāmatas, tirgus izpēte, korporatīvie 
materiāli, e-mārketings, audio/video materiālu izstrāde, PR 
plānošana, realizēšana)

- Apmācības
- Ekspertu pakalpojumi
- Kvalitātes vadības ieviešana un sertificēšana
- Citi specifiski pakalpojumi, kas ir vērsti uz uzņēmuma produktu 
vai pakalpojumu attīstību un pārdošanas veicināšanu 



ATBALSTA 
GRANTI

➢ 10 000 EUR
▪ Specifiskiem pakalpojumiem 

(prototipēšana, testēšana, 
sertificēšana, patentēšana)

▪ Pretendentam jābūt reģitrētam
komercreģistrā vismaz 1 gadu

➢ 5000 EUR

▪ Aprīkojuma (iekārtu) vai 
materiālu un izejvielu iegādei

▪ Sākot ar otro inkubācijas gadu 
pier nosacījuma, ka inkubācijas 
mērķi ir sasniegti.

Granti ir vienreizēji
Pieteikumus vērtēs atsevišķa komisija
Granti ir ar 50% līdzfinansējumu
Komersantam ir jāveic 100% priekšfinansējums



PIETEIKŠANĀS



➢ Jāaizpilda pieteikuma forma un jāiesniedz pielikumi

➢ Jānodefinē nepieciešamais atbalsts no inkubatora 
programmas

➢ Jāizvirza inkubācijas mērķi

pieteikšanās > izskatīšana > saruna

atteikums pirmsinkubācijas
līgums

inkubācijas
līgums

komisija*

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-

inkubatori/pieteikums



UZŅEMŠANA



➢Vērtēšanas komisijas sēde 1X 
ceturksnī

➢ Pretendenti prezentē savas biznesa 
idejas

➢ Komisija vērtē produkta / pakalpojuma:
unikalitāte // aktualitāte // orientācija uz klientu // 
ieguvumi // izstrādes posms biznesa modelis // finanšu 
aprēķini // finanšu līdzekļu pieejamība // mērķa tirgus un 
klients // pieprasījums // konkurētspēja // virzīšana tirgū // 
eksporta potenciāls // šķēršļi // komanda // priekšrocības 
un pozitīvi faktori // papildus kritērijs

➢ Lēmums un inkubācijas līgums



Tiekamies Kuldīgas biznesa 
inkubatorā !



Līga Raituma

LIAA Biznesa inkubatoru departaments
Kuldīgas biznesa inkubators
Pilsētas laukums 4, 3.stāvs, Kuldīga
Tel: 6240 0905
E-pasts: liga.raituma@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv


