
LIAA BIZNESA 
INKUBATORI LATVIJĀ 



Darbības pilnvarojums 

• Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un 
attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās 
nozarēs" 3.1.1.6. pasākums "Reģionālie biznesa inkubatori 
un radošo industriju inkubators"  

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 

• Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projekts 



Uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu (grantu) - 200 

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu - 148 

Nodarbināto pieaugums atbalstītajos komersantos - 200 

Radošo industriju jomas komersantu skaits, kuri saņem atbalstu 
- 40 

Specifiskais iznākuma rādītājs – gala labuma guvēju skaits, kuri 
saņem nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā - 180 

Pasākuma 3.1.1.6.  “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators” sasniedzamie uzraudzības rādītāji 2023. gadā  



14 reģionālie inkubatori 
Darbojas attiecīgajā reģionā 
Nespecializējas uz konkrētu nozari 

 
1 radošo industriju inkubators 
Var pieteikties no visas Latvijas 
Specializējas uz radošajām industrijām 

PROJEKTS 

Radošās industrijas: 
arhitektūra // dizains // kino // izpildītājmāksla 
vizuālā māksla // mūzika //izdevējdarbība 
televīzija // radio // interaktīvie mediji // reklāma 
kultūras mantojums // kultūras izglītība 
datorspēles* // interaktīvās programmatūras* 
atpūta* // izklaide* // citas kultūras darbības 



Biznesa inkubatoru darbības teritorijas 



Pirmsinkubācija Inkubācija 

līdz 6 mēnešiem 
var būt arī fiziska persona 
100% līdzfinansējums 

līdz 4 gadiem 
jābūt reģistrētam komersantam 
ne vecāks kā 3 gadi 
līdz 50% līdzfinansējums 

idejas sīkāka izpēte un novērtējums 
biznesa plāna sastādīšana 
biznesa prasmju un iemaņu apguve 

jāaizpilda pieteikuma anketa 
pārrunas ar BI komandu 

pirmsinkubācijas līgums 

izvirzīto mērķu sasniegšana 
pakalpojumi un granta atbalsts 
konsultācijas, mentorings 
finansējuma piesaiste 

jāaizpilda pieteikuma anketa 
BP prezentēšana komisijai 

inkubācijas līgums 



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 100% 

Konsultācijas: 
-Biznesa idejas novērtēšana 
-Individuāla inkubācijas programmas/mērķu 
izstrāde un atbalsts tās īstenošanā 
-Par sadarbības partneru un finansējuma 
piesaisti 
-Mentorings 

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

Pasākumi: 
-Tīklošanās pasākumi 
-Speed networking/founders day 
-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 



INKUBĀCIJA 50% 

Telpu nomas pakalpojumi: 
-līdzfinansējums biroja telpu nomai 
-līdzfinansējums ražošanas telpu nomai 
(ar ierobežojumu līdz 2500 EUR) 

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 

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

pamatizdevumus. 

Nepieciešamības noteikšana: 
-pieteikumā norādītās problēmas 
-veicamās darbības saimnieciskās darbības 
uzsākšanai/pilnveidošanai 
-izvirzītie mērķi 



Apakšuzņēmēju pakalpojumi/konsultācijas: 
 

- Finanšu (grāmatvedība, BP izstrāde, finanšu konsultācijas) 
- 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 
- Specifiski pakalpojumi (prototipēšana, testēšana, sertificēšana u.c.) 



ATBALSTA GRANTI 

10,000 
- specifiskiem pakalpojumiem 

(prototipēšana, testēšana, 
sertificēšana, patentēšana) 

- komercreģistrā reģistrēti 
vismaz 1 gadu 

5,000 
- aprīkojuma (iekārtu) vai 

materiālu un izejvielu iegādei 
- sākot ar 2.inkubācijas gadu pie 

nosacījuma, ka inkubācijas 
mērķi ir sasniegti 

✴ vienreizējs 
✴ vērtēs komisija (1x ceturksnī) 
✴ kā līdzfinansējums (līdz 50% apmērā ar  

komersanta 100% priekšfinansējumu) 
✴ abiem grantiem var pieteikties atsevišķi 

vai uz abiem vienlaicīgi 



Pieteikšanās 

- pieteikuma forma latviešu valodā 
- pildīt faktisko informāciju, kas paveikta (pēc iespējas) 
- izvirzot mērķus, jādomā arī par pakalpojumiem, kurus vēlēsieties 

saņemt no inkubatora 



pieteikšanās > izskatīšana > saruna  

atteikums pirmsinkubācijas 
līgums 

inkubācijas 
līgums 

komisija 



Uzņemšana 

- komisijas sēde 
 
- kvalitatīvo kritēriju novērtējums produktam/pakalpojumam: 

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 

 

- līgums (mērķi) 



De minimis 

 
 
 
 
 
 < 200,000 EUR 
 
0 gadi                  3 gadi 
 

- 3 gadu laikā nedrīkst pārsniegt 200,000 EUR atbalstu 
- jāsummē kopā viss de minimis atbalsts (arī tad, ja tas saņemts citu 

programmu ietvaros) 
- inkubācijas līgums paredz vismaz 50,000 EUR atbalstu, pirmsinkubācijas – 

vismaz 2,000 EUR 



KONTAKTPERSONA: 

SKAIDRĪTE BALTACE 

Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja 

Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra 

skaidrite.baltace@liaa.gov.lv 

Vairāk informācijas skatīt: www.liaa.gov.lv 

 

Rēzeknes biznesa inkubators 

Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV- 4601, Latvija 

+371 62401095 

Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00 


