
Ir iespējas attīstīt Latvijas ekonomi-
kai tik nepieciešamos jaunos konku-
rētspējīgos uzņēmumus.
 

Lai veicinātu  vidējo, mazo un mikro  
uzņēmēju veidošanos un attīstību 
Latvijas reģionos, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra (LIAA) 2009. 
gada sākumā uzsāka Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfinansētu 
projektu «Biznesa inkubatoru attīstī-
ba Latvijā». Paredzēts, ka sadarbībā 
ar LIAA pakalpojumus kopā sniegs 
desmit biznesa inkubatoru operato-
ri – deviņi Latvijas reģionos un viens 
Rīgā, atbalstot uzņēmumus radošajās 
nozarēs. Atbalsts paredzēts līdz 2014. 
gada 31. oktobrim. Inkubatorā tiek pie-
ņemti Komercreģistrā reģistrētie uzņē-
mumi, kas nepastāv ilgāk par diviem 
gadiem, maksimālais inkubācijas laiks 
ir četri gadi. «Atkarībā no uzņēmuma 
vecuma un atrašanās laika inkuba-
torā pakalpojumiem tiek piemērotas 
atlaides no 10 līdz 85% no to kopējām 
izmaksām. Piemēram, ja uzņēmums 
inkubatorā iestājas pirmajā gadā pēc 
dibināšanas, tad saņem pakalpojumus 
ar atlaidi līdz 85%. Dažādos biznesa 
inkubatoros atbalsta intensitāte var 
atšķirties,»stāsta LIAA Projektu attīs-
tības nodaļas vadītājs Viesturs Zeps.

Atbalsts mērķtiecīgajiem
Valmieras biznesa un inovāciju inkuba-
tora paspārnē augušā uzņēmuma SIA 
«Prog» direktors Ernests Gabrāns prie-
cājas, ka izdevies iesaistīties eksporta 
tirgū, un plāno piesaistīt jaunus dar-
biniekus. Uzņēmums veido interneta 
mājas lapas un īsteno sarežģītākus pro-
jektus, kuru realizācijai nepieciešama 
dažādu informācijas tehnoloģiju integ-
rācija. Aizsākusies sadarbība ar pasūtī-
tājiem Somijā.«Domājot par eksportu, 
inkubatora atbalsts ir ļoti svarīgs. Jāpa-
pildina zināšanas, lai sadarbību varētu 
korekti īstenot,» saka E. Gabrāns, atzīs-
tot, ka Valmieras biznesa un inovāci-
ju inkubatora sniegtajiem pakalpoju-
miem uzņēmuma attīstībā bijusi liela 
nozīme. Viņš droši runā par nākotni un 
domā, ka tad, kad inkubatora paspārni 
vajadzēs atstāt, uzņēmums būs stabils 
un gatavs eksistēt patstāvīgi. «Atbalsts 
attīstības sākumā ir nenovērtējams un 
sevišķi nozīmīgs tiem, kuri veido savu 
pirmo uzņēmumu, kad nav pieredzes, 
trūkst kontaktu un zināšanu. Svarīgs 

ir arī praktiskais atbalsts, nodrošinot 
darba vidi un konsultatīvos pakalpo-
jumus, plašu informāciju uzņēmuma 
attīstības jautājumos, kā arī darbības 
izvērtējumu.»
Valmieras Biznesa un inovāciju inku-
batora projektu vadītāja Ilze Krieviņa 
lepojas ar Ziemeļvidzemē paveikto, 
atzīstot, ka lielāka uzņēmēju aktivi-
tāte vērojama Valmierā. Gulbenē un 
Valkā aktivitāte mazāka, taču par ideju 
trūkumu sūdzēties nevarot. «Biznesa 

inkubators ir viens no visveiksmīgāka-
jiem atbalsta instrumentiem uzņēmēj-
darbībai.  Ar inkubatora starpniecību 
salīdzinoši viegli un ātri uzņēmums var 
saņemt nepieciešamo atbalstu.»

Labs stimulējošs instruments
Biznesa inkubatoru var uzlūkot par 
veiksmīgu, ja tas spēj īstenot galve-
no uzdevumu – palīdzēt izveidoties 

jauniem uzņēmumiem, kas, pame-
tot inkubatoru pēc četriem gadiem, 
būs finansiāli un ekonomiski patstāvī-
gi. «Biznesa inkubatori palīdz attīstīt 
pozitīvas idejas un domāt par pārticī-
bu gan vietējā, gan valsts līmenī,» norā-
da V. Zeps. Atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem, kopējais biznesa inku-
batoru aktivitātes finansējums ir 20 
208 601 Ls (10 inkubatoriem uz pieciem 
gadiem). Vienam biznesa inkubatora 
operatoram paredzēti 2 020 860 Ls, 

bet atklāta konkursa un konkurences 
rezultātā daži mērķi tiks sasniegti ar 
mazāku finansējumu. «Finansējums 
nav biznesa inkubatoriem, bet gan 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
ar inkubatora starpniecību. Poten-
ciāli pelnīt inkubators var, ja sasniegti 
līgumos paredzētie rādītāji, kas ietver 
inkubēto uzņēmumu apgrozījuma 
rādītāju, darba vietu skaita pieaugu-

mu, eksporta apjomus, jaunu pro-
duktu izstrādi u.c. Daži inkubatori šos 
rādītājus pat krietni pārsniedz, jo uzņē-
mēju vajadzības ir plašas, dažkārt pie-
prasījums pārsniedz iespēju robežas,» 
stāsta V. Zeps.

Par biznesa inkubatoru nepieciešamī-
bu liecina Attīstības projektu institūta 
projektu vadītāja Jāņa Gaujas stāstī-
tais – jau pirmajā mēnesī pēc līguma 
noslēgšanas ar LIAA parakstīti 22 līgu-
mi ar uzņēmumiem un redzams, ka 
Rīgā pieprasījums pārsniedz piedāvā-
jumu. Institūta paspārnē esošā rado-
šo industriju inkubatora Andrejsalas 
teritorijā Rīgā dalībnieki saistīti ar 
radošām nozarēm: «Mūsu uzmanības 
lokā ir plašs radošu uzņēmumu loks, 
kas saistīti ar dizainu, filmu producēša-
nu, reklāmas aģentūrām un radošām 
izpausmēm tekstila, mēbeļu ražošanā, 
industriālo dizainu u.c. Mēs gan neko 
nevaram izdarīt uzņēmuma vietā, taču 
varam palīdzēt ko vērtīgu paveikt tiem, 
kas vēlas daudz strādāt paši. Jābūt ļoti 
skaidram mērķim, produkta idejai. Biz-
nesa inkubatoru programma ir labs 
papildu stimulējošs instruments.»

ES fondu atbalsts
biznesa inkubatoriem

▶ Pēc mēneša Radošo industriju inkubatora paspārnē SIA «Artbag» valdes priekšsēdētāja Zane Lase-
Lasmane uzsver – līdztekus praktiskajam un informatīvajam atbalstam biznesa inkubatora spēks ir uz 
mērķi un attīstību orientētā radošā vide.

«Nepieciešami radoši, drosmīgi risinājumi jaunu 
uzņēmumu attīstībai. Biznesa inkubatori ir gatavi 
tos atbalstīt,» saka Valmieras Biznesa un inovāciju 
inkubatora projektu vadītāja Ilze Krieviņa.

Ieguldījums tavā nākotnē!
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Rastas jaunas iespējas finansiāli 
atbalstīt pašnodarbināto personu un 
komersantu darbinieku partnerībā 
organizētas apmācības. LIAA uzsāk 
projektu iesniegumu pieņemšanu 
Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitā-
tē «Atbalsts nodarbināto apmācībām 
komersantu konkurētspējas veicināša-
nai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām». Projektus varēs iesniegt 
Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamera (LTRK) un biedrības, 
kuras reģistrētas vismaz trīs gadus un 
pārstāv apstrādes rūpniecības, infor-
mācijas tehnoloģiju un telekomuni-
kāciju, zinātniskās pētniecības, rado-
šās industrijas, transporta un sakaru, 
izmitināšanas vai automobiļu tirdznie-
cības un remonta nozares. Vēl viens 
nosacījums – 50% no šo biedrību bied-
riem jāpārstāv minētās nozares. Savu-
kārt pašnodarbinātajām personām un 
komersantiem, kas vēlas pretendēt uz 
atbalstu apmācībām, lai varētu iesais-
tīties kā partneri projektā, būtu jāsazi-
nās ar LDDK, LTRK vai minēto nozaru 
asociācijām (biedrībām), kuras plāno 
projektus iesniegt. 
Projektu īstenos trīs gadus un tā ietva-
ros tiks segtas apmācību kursu, pasnie-
dzēju un nodarbināto komandējumu 
un darba braucienu, kā arī adminis-
tratīvās izmaksas, nodarbināto darba 
samaksa par darba stundām mācību 
apgūšanai pasniedzēja vadībā u.c. 
Jāņem vērā, ka mācības augstākās 
izglītības programmās un transportlī-
dzekļu vadītāju kursos projekts neat-
balsta.

Nopietni gatavojas iesaistīties
Latvijas Elektrotehnikas un elektro-
nikas rūpniecības asociācijas izpilddi-
rektore Inese Cvetkova saka: «Pašlaik 
jāieņem zemais starts nākamo projek-
tu uzsākšanai nodarbināto apmācībā. 
Profesionālās asociācijas ir īpaši ieinte-
resētas iesaistīties šādā ilgtermiņa pro-
jektā, jo tas paver iespējas plānveidīgi 
sagatavot un apmācīt cilvēkus. Piere-
dze uzņēmumu darbinieku apmācības 
organizēšanā mums ir. Jau 2006. gadā 
sadarbībā ar LIAA organizējām mācī-
bas uzņēmumu darbiniekiem. Pusotra 
gada laikā ar mūsu asociācijas starp-
niecību tika apmācīti 800 darbinieki no 
18 uzņēmumiem. Pagājušā gada noga-
lē veiksmīgi noslēdzās projekts «Part-

nerībā organizētās apmācības elektro-
nikas, elektrotehnikas un telekomuni-
kācijas nozares uzņēmumos nodarbi-
nātiem». Šajā programmā piedalījās 
tikai uzņēmumi – asociācijas biedri. 
Vienpadsmit uzņēmumos nepiecieša-
mās papildu zināšanas ieguva 610 dar-
binieki. Īpaši lepojamies ar to, ka vairā-
ku uzņēmumu darbiniekiem varējām 
palīdzēt iegūt sertifikātus specifiskās 
nozarei nozīmīgās jomās (piemēram, 
standartlodēšanas procesa apmācī-
ba elektropreču ražotājiem), iesaistot 
speciālistus no Nīderlandes, kuriem 
bija izdevīgi braukt uz Latviju, jo apmā-
cība bija nepieciešama vairāku uzņē-
mumu darbiniekiem.» 
Tagad asociācija apzina jaunās vajadzī-
bas, uzņemoties vidutāja lomu. Iepriek-
šējā projekta ietvaros bijis iespējams 
papildināt arī valodu – franču, zvied-
ru, spāņu – zināšanas. Vienmēr nozīmī-
ga esot apmācība biznesa un projektu 
vadībā. Uzņēmums sākumā naudu par 
apmācībām samaksā un tikai vēlāk to 
atgūst. «Jārēķinās, ka vispirms tomēr 
jāiegulda. Arī tā daļa, ko pēc tam iespē-
jams atgūt,»saka I. Cvetkova un atzīst, 
ka pašlaik tas varot būt sāpīgs jautā-
jums. Ministru kabineta noteikumi 
jaunajai aktivitātei akcentē uzmanī-
bu lielākiem projektiem – jāiesaista 
vairāk uzņēmumu, apmācot vairāk 
darbinieku. Bijis ierosinājums nevei-
dot programmu trīs gadu periodam, 
jo pašlaik grūti paredzēt uzņēmumu 
vajadzības. Kompromiss rasts, pieļau-
jot, ka nav jāprecizē kursu nosaukums, 
iesniedzot projektu. I. Cvetkova atzīst, 
ka, augot profesionālismam, sadarbī-
ba ar LIAA iepriekšējā projekta ietvaros 

bijusi īpaši veiksmīga un par iesaistīša-
nos jaunā projekta realizēšanā neesot 
šaubu.
Līdz šim asociācija uzrunājusi tikai 
savus biedrus, bet pašlaik notiekot 
sarunas arī ar citiem uzņēmumiem. 
I. Cvetkova: «Paredzama konkurence 

par piedalīšanos projektā. Program-
ma ir ļoti laba, un uzņēmēji noteikti ir 
ieguvēji – ietaupa resursus organizāci-
jas un projekta rakstīšanas posmam. 
Turklāt, pateicoties krietnākam apjo-
mam, izdodas samazināt arī mācību 
procesa izmaksas. »

Informācijai
Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitāte «Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām»

▶ Kopējais pieejamais finansējums – 10 076 293 Ls
▶ Maksimāli pieļaujamais finansējums vienam projekta iesniegumam – 1 000 000 Ls
▶ Atbalsta intensitāte (daļa, ko var saņemt atpakaļ no kopējām projekta izmaksām procentos)
• pašnodarbinātām personām, sīkajiem un mazajiem komersantiem – 80%
• vidējiem komersantiem – 70%
• lielajiem komersantiem un biedrībām – 60%
▶ Programma tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 328 «Noteikumi 
par darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes «Atbalsts 
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām» projektu iesniegumu atlases otrajai un turpmākajām kārtām».

Partnerība– 
lai mācītos

▶ Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas 
izpilddirektore Inese Cvetkova: «Organizējot apmācības partnerībā, 
uzņēmēju priekšrocības ir lielas.»

Publikācija ir finansēta no ES līdzekļiem.
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