
TREŠDIENA, 2011. gada 29. jūnijs10 ES NAUDA

Kopš 2009. gada beigām, 
kad Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūra (LIAA) visos 
piecos mūsu valsts plānošanas 
reģionos sāka īstenot ERAF at-
balstīto projektu "Biznesa in-
kubatoru attīstība Latvijā" par 
biznesa inkubatoriem (BI) ne-
zinošu cilvēku valstī ir aizvien 
mazāk. 

Ekonomikas ministrija in-
formē, ka pērn gada beigās pa-
visam BI atbalstu ir saņēmuši 
295 uzņēmumi ar 966 inkuba-
toros esošām, jaunradītām un/
vai saglabātām darba vietām. 
Piecu plānošanas reģionu biz-
nesa inkubatoros esošajiem 
mazajiem un vidējiem komer-
santiem ar BI starpniecību līdz 
2014. gada beigām pavisam 
piešķirti Ls 20 milj., tostarp Ls 
17,1 milj. no ERAF. Tātad attīs-
tīto valstu pieredze uzņēmēju 
atbalstīšanā pamazām ienāk 
arī Latvijā. Kā norāda Ekono-
mikas ministrijas ES struktūr-
fondu privātā sektora nodaļas 
vadītājs Gatis Silovs, vissvarī-
gākais nosacījums uzņēmē-
ja uzņemšanai inkubatorā ir 
nākotnes perspektīva, spēja 
darboties un pelnīt, bet jauna 
produkta izveide netiek izvirzī-
ta par vissvarīgāko nosacījumu 
uzņemšanai BI. Šā gada pirma-
jā ceturksnī BI kopumā strādāja 
apmēram 370 mazie un vidējie 
komersanti (t. sk. virtuālo inku-
bāciju saņēmušie), kas radījuši 
vairāk nekā 200 jaunus pro-
duktus un 1142 darba vietas.  
Mēs noskaidrojām, ka Latvijas 
BI tiek atbalstīta uzņēmējdar-
bība tās sākotnējā posmā, bet 

top arī pasaules mērogā ļoti 
perspektīvi produkti.

Biznesa inkubatora 
piedāvājums

BI vienkāršā valodā ir vieta, 
kur jaunam uzņēmumam valsts 
un pašvaldība palīdz sākt uzņē-
mējdarbību, pirmos trīs četrus 
gadus nodrošinot lielas atlaides 
telpu īrē un dažādu pakalpoju-
mu (grāmatvedības, reklāmas, 
juridiskie, patentēšana un citi 
pakalpojumi), kā arī konsultā-
ciju saņemšanai no zinošiem 
ekspertiem. BI inkubatoru 
operatoru – firmu, kas konkur-
sa kārtībā ieguvušas tiesības 
sniegt biznesa inkubācijas pa-
kalpojumus (t.  sk. administrēt 
ES fondu naudu), – pirmajā dar-
bības gadā piešķirtās atlaides 
par pakalpojumiem inkubatorā 
uzņemtajiem uzņēmumiem ir 
vislielākās (LlAA projektā līdz 
85%). Nākamajos gados tās sa-
mazinās, lai jaunie uzņēmumi 
pamazām attīstoties spētu kļūt 
patstāvīgi un pierastu pie tir-
gus cenām. BI izveides mērķis 
ir dot iespēju atsperties pirma-
jos darbības gados jaunam, ne 
vecākam par diviem gadiem, 
uzņēmumam, radīt tam siltum-
nīcas apstākļus, lai vēlāk spētu 
līdzvērtīgi konkurēt tirgū. Vēlā-
kais, pēc četriem gadiem uzņē-
mējam BI ir jāatstāj. 

Visus gribētājus 
neuzņem

Inkubatorā neuzņem visus 
cilvēkus, kas labprāt īstenotu 

savu biznesa ideju. LIAA admi-
nistrētajā projektā neatbalsta 
11 nozaru uzņēmumu darbo-
šanos BI, tostarp:
�� lauksaimniecības produktu 

ražošanas,
�� zivsaimniecības un akvakul-

tūras, 
�� ogļrūpniecības,
�� kuģu būves,
�� finanšu starpniecības,
�� komercpakalpojumu,
�� transporta,
�� alkoholisko dzērienu ražo-

šanas,
�� tabakas produktu ražoša-

nas,
�� azartspēļu nozares uzņē-

mumus. 
Kāpēc neatbalsta tieši šīs 

nozares? Tāpēc, ka vairākas no 
tām (lauksaimniecība, zivsaim-
niecība) saņem atbalstu no ci-
tiem avotiem, bet citas neatbilst 
valsts uzņēmējdarbības atbal-
sta stratēģijai. Tāpat BI noteikti 
nevarēs iestāties maksātnespē-
jīgs uzņēmums, nodokļu parād-
nieki, likumu pārkāpēji un tie 
uzņēmēji, kas atbalstu līdzīgām 
aktivitātēm saņem no citiem 
avotiem. Šie nosacījumi iekļauti 
Ministru kabineta noteikumos. 
Lai iekļūtu BI, vispirms ar savu 
uzņēmējdarbības ieceri ir jāpār-
liecina inkubatora operators. 

Ekonomikas ministrijā uz-
skata – valstī BI pietiek. Proti, 
katrā plānošanas reģionā ir 
izveidots vismaz viens BI, kurā 

reģionā esošie uzņēmēji var sa-
ņemt atbalstu. Atsevišķi tiek iz-
dalīts radošo industriju BI ("HUB 
Riga"), kas atrodas Rīgā, Andrej-
salā, un kur darbojas radošo in-
dustriju nozares uzņēmumi. Kā 
norāda BI operatoru pārstāvji, 
patlaban BI ir brīvas vietas. 

Ministrija arī iecerējusi no 
Norvēģijas valdības finanšu 
instrumenta finansējuma ie-
viest vienu vai divus jaunus 
inkubatorus viedajām tehnolo-
ģijām – energoefektīvāku teh-
noloģiju ieviešanai ražošanā.

Kā sākt

Kā norāda Ekonomikas 
ministrijā, ikviens interesents 

patlaban ar jau esošu bizne-
sa ideju un personīgu vēlmi 
uzsākt komercdarbību var 
sazināties ar sava reģiona BI 
un vienoties par konsultācijas 
laiku, lai pārrunātu iespējamo 
dalību BI programmā. 

Finansējuma piesaistei ir 
pieejama Latvijas Hipotēku 
bankas "Altum" pārvaldes 
atbalsta programma komerc-
darbības un pašnodarbinātī-
bas uzsākšanai. 

Jaunajiem uzņēmējiem ar 
inovatīviem biznesa plāniem 
ir pieejams riska kapitāla fon-
du finansējums, kuru admi-
nistrē divi riska kapitāla fon-
di – "Imprimatur Capital" un 
"Baltcap".

Perē idejas un slīpē pērles
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunas uzņēmējdarbības sākšanai biznesa  
inkubatoros pērn izmantoja gandrīz 300 jaunu uzņēmumu

Biznesa inkubatori Latvijā
Nodibinājums "Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks"

Ventspils, Talsi tālrunis: + 371 
63629661

Inženieru iela 101a, 
Ventspils, LV-3600

http://www.vatp.lv

SIA "Kurzemes Biznesa inkuba-
tors"

Liepāja, Kuldīga, 
Saldus

tālrunis: + 371 
63429748

Vecā ostmala 40, Liepā-
ja, LV-3400

http://www.kbi.lv

Pilnsabiedrība "JIC Biznesa inku-
bators"

Jelgava, Dobele,  
Jēkabpils,  
Aizkraukle

tālrunis: + 371 
63048749

Peldu iela 7, Jelgava, LV-
3002; Gaismas iela 14b, 
Aizkraukle, LV-5101

http://www.jic.lv

Biedrība "Biznesa inkubators Cē-
sis" (biznesa inkubators "Magnus")

Cēsis, Madona, 
Alūksne

tālrunis: + 371 
29203624

Pļavas iela 5, Cēsis, 
LV-4101

http://www.magnus.lv

SIA "VBII" Valmiera, Gulbene, 
Valka*

tālrunis: +371 
64250880

Purva iela 12a, Valmie-
ra, LV-4201

http://www.vbii.lv

Biedrība "Latgales Aparātbūves 
tehnoloģiskais centrs"

Rēzekne, Balvi, Dau-
gavpils, Līvāni, Ludza*, 
Preiļi*

tālrunis: +371 
64605880

Maskavas iela 28b, 
Rēzekne, LV-4604

http://www.prototips.lv; 
http://www.idejuviesni-
ca.lv

Pilnsabiedrība "Rīgas reģiona 
attīstības inkubators"

Tukums, Limbaži, Ogre tālrunis: +371 
67315457

Akmeņu iela 47, Ogre, 
LV-5000

http://www.rrbai.lv

SIA "HUB Riga"** Rīga tālrunis: +371 
29226060

Andrejostas iela 4a, 
Rīga, LV-1045

http://www.creative-
andrejsala.lv

*Šajās pilsētās tiek nodrošināti virtuālā inkubatora pakalpojumi. Virtuālā inkubēšana ir uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu 
sniegšana tiem uzņēmējiem, kas neatrodas inkubatorā.
**SIA "HUB Riga" nodrošina radošās industrijas biznesa inkubatora pakalpojumus.
Radošās industrijas biznesa inkubatora mērķis ir veicināt jaunu radošu mikro, mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos Latvijā.

Avots: LIAA

Biznesa inkubators (BI) 
dod ieguldījumu ražoša-
nas atjaunošanā Latgalē.

BI operators biedrība "Lat-
gales Aparātbūves tehnoloģis-
kais centrs" (LATC) izveidojis 
"Ideju viesnīcu" – vienu no labā-
kajiem BI valstī. LATC Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras 
administrētā projekta "Biznesa 
inkubatoru attīstība Latvijā" ie-
tvaros uzrauga BI darbību Lat-
galē, tostarp četrās pilsētās 
– Rēzeknē, Daugavpilī, 
Balvos un Līvānos.

Priekšrocība –  
tehnoloģiskais 
centrs

BI "Ideju viesnīca" 
līdz šim izdevies pie-
vērst uzmanību un gūt 
uzņēmēju atzinību ne 
tikai ar interesanto no-
saukumu (tas lielā mērā 
saistīts ar BI atrašanos 
studentu viesnīcā), bet 
ar  sniegtajiem tehno-
loģiskā centra pakalpojumiem 
kombinācijā ar BI pakalpoju-
miem. Proti, BI uz vietas augsti 
kvalificēti speciālisti izveidos 
jaunā produkta skici, trīsdi-
mensiju modeli, pirmo parau-
gu, prototipu, presformu un 
gatavo produktu. Par iepriekš 
nosauktajiem pakalpojumiem 

BI uzņēmumi var norēķināties 
pēc BI cenrāža. Līdzīgs piedāvā-
jums Latvijā ir vien Ventspils BI. 
Biedrības "LATC" valdes priekš-
sēdētājs Māris Igavens: "Šī spe-
cializācija noteikti palīdz darbo-
ties labāk, jo pie mums ierodas 
cilvēki ne tikai no Latgales, bet 
arī no citiem novadiem, tostarp 

no citiem biznesa inkubato-
riem. Mūsu uzņēmējiem ir ērti 
pakalpojumu saņemt uz vietas 
biznesa inkubatorā." 

Zaļie un  
pieredzējušie

BI var iestāties pēc tam, kad 
ir sagatavots biznesa plāns un 
par tā dzīvotspēju pārliecināts 
BI operators. M. Igavens uzsver 
– Latvijā, īpaši no galvaspilsētas 
tālākos novados, lielāka uzma-
nība nekā patlaban ir jāvelta 
iesācēju iedrošināšanai. "Šiem 

cilvēkiem ir jāpalīdz sagatavot 
biznesa plānu, aptuveni vienu 
līdz trīs mēnešus jāvērtē, vai 
viņi spēj savu biznesa ieceri īs-
tenot. Mēs šos cilvēkus atšķirībā 
no tiem, kas uzņēmējdarbībā 
darbojas daudzus gadus, sau-
cam par zaļajiem. Citās valstīs 
biznesa inkubatoros viņiem ir 
izveidotas īpašas pirmsinkubā-
cijas programmas. Latvijā tās 
darbojas vien dažos BI, kur tās 
atbalsta no pašvaldību vai ES 
pārrobežu fonu naudas. Mēs 
Latgalē nevaram tērēt naudu 
šo cilvēku trenēšanai, sagatavo-
šanai uzņēmējdarbībai, jo dar-
bojas princips "komersants no 
operatora pērk pakalpojumu". 
Līdz ar to zaļie, kamēr iešūpojas 
darbam, zaudē lielu daļu valsts 
atbalsta, bet mums ir jādarbo-
jas ar tām biznesa idejām, kuras 
ir gatavas īstenošanai," tā M. 
Igavens. 

Katrā no Latgales BI pat-
laban darbojas vismaz viens 
tekstilrūpniecības uzņēmums. 
Visvairāk gan ir uzņēmēju, kas 
saņem tehnoloģiskā centra 
pakalpojumus. Rēzeknes BI 
darbojas arī viens uzņēmējs no 
Sanktpēterburgas, kas Latvijā 
reģistrējis firmu un veic metinā-
šanas degļu salikšanu no Ķīnā 
ražotajām detaļām. Savukārt 
divu Lauksaimniecības univer-
sitātes studentu izveidotā firma 
"Ecointelligence" savu jauno 

produktu – kaķu tualešu smil-
tis no makulatūras – jau laidusi 
pārdošanā. Latgales BI darbojas 
ļoti daudzu nozaru uzņēmēji, 
tostarp arī galda spēļu ražo-
tājs, ziņu vortāls un citu noza-
ru pārstāvji. M. Igavens uzsver 
– BI Latvijā daudz vairāk nekā 
līdz šim varētu darboties lauku 
apvidos. "Noteikumi aizliedz 
biznesa inkubatoram atbalstīt, 
piemēram, alkoholisko dzērie-
nu vai piena produktu ražoša-
nu, tomēr varam atbalstīt, pie-
mēram, maizes cepšanu, sulu 
vai kvasa ražošanu. Latgales 
šarms ir naturālās saimniecības. 
Piemēram, linsēklu eļļas ražo-
tājam mēs varam palīdzēt viņa 
produkta ceļā uz lielveikalu. 
Atbalstu biznesa inkubatorā šis 
saimnieks var kombinēt ar at-
balstu Lauku atbalsta dienestā. 
Vissvarīgākais tomēr ir darbo-
ties griboši cilvēki," norāda M. 
Igavens. 

Nosacījumus var 
uzlabot

Esošā kārtība paredz, ka pat-
laban BI īstermiņā ir jāsniedz pa-
kalpojumi noteiktam skaitam 
uzņēmēju. "Ja mēs drīkstētu šo 
plānu izpildīt visa plānošanas 
perioda laikā, tad varētu vairāk 
uzmanības pievērst iesācēju 
biznesa idejām. Labi, ka Ekono-
mikas ministrija šo samezgloju-

mu ir apzinājusi un darba grupā 
mēģina to atrisināt ar domu par 
nākamo plānošanas periodu," 
uzsver M. Igavens.

Rūpes Latgales BI operato-
ram ir arī par ko citu – BI telpās 
Rēzeknē ir kļuvis par šauru, tiek 
nomāti 700 kvadrātmetri citu 
telpu, tomēr Rēzeknes pašval-
dība vēlas lauzt zemes nomas 
līgumu, šajā teritorijā ierīkojot 
absurdu atkritumu poligonu. 
LATC iecere ir izveidot Latgalē 
multifunkcionālu centru – uz-
ņēmējdarbības aleju, kur vienu-
viet atrastos augstskolas insti-
tūti, BI un tehnoloģiskais centrs, 
laboratorijas un ražošana. 

«Ideju viesnīcā» drīz nebūs vietu Latgales  
Biznesa inkubators

 � Administrē biedrība 
"Latgales Aparātbūves 
tehnoloģiskais centrs".

 � BI Rēzeknē un Balvos 
darbojas 35 uzņēmumi, 
kuros nodarbināti 85 darbi-
nieki un kuri pusotrā gadā 
izveidoja piecus jaunus 
produktus.

 � Naudas apgrozījums 
Rēzeknes un Balvu BI pērn 
bija Ls 180 000, tostarp Ls 
113 000 veido eksports.

 � Daugavpilī 20 uzņē-
mumi nodrošina 90 darba 
vietas, naudas apgrozījums 
Ls 75 000, tostarp Ls 20 000 
veido eksports.

 � Līdz projekta beigām 
2014. gada 31. oktobrī 
Rēzeknē apkalpos vismaz 
83, bet Daugavpilī – 102 
uzņēmumus.

Inkubējamā uzņēmuma SIA 
«Elprod» saražotā produk-
cija.

P U B L I C I TĀT E S  F O T O

Biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" 
vadītājs Māris Igavens.
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Zemgales Biznesa inkuba-
toru (BI) nesen atstājuši pirmie 
pastāvīgai uzņēmējdarbībai 
sagatavojušies uzņēmumi, kas 
turpmāk darbosies jau bez 
valsts un ES atbalsta. Pilnsa-
biedrības "JIC Biznesa inkuba-
tors" pārvaldītajā Zemgales re-
ģiona BI tā vadītājs Agris Ķipurs 
īpaši vērš uzmanību uz divām 
firmām, kuru izveidotie jaunie 
produkti nākamajos gados, 
visticamāk, liks par sevi runāt 
daudzās valstīs.

Pasaules patents 
gāzes saspiešanai

SIA "Hygen" ir izveidojis 
tehnoloģiju un prototipu ie-
kārtai, kas mājsaimniecībā 
saņemto dabas gāzi saspiež 
un ļauj izmantot kā degvielu 
transporta līdzeklī. "Mēs šo 
Alekseja Safronova izveidotās 
iekārtas prototipu esam pa-
tentējuši 14 valstīs, patlaban ar 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras atbalstu patentēša-
na notiek vēl 53 valstīs," norāda 
SIA "Hygen" finanšu direktors 
Roberts Strods. Viņš uzsver – BI 
saņemts arī 62% liels līdzfinan-
sējums svarīga ierīces mezgla 
sertificēšanai Vācijā (Latvijā 
sertificēšana ir ļoti sarežģīta). 

SIA "Hygen" gāzes saspieša-
nas ierīcei automašīnu uzpildei 
ar degvielu līdzīgu analogu pa-
saulē patlaban nav. Uzņēmu-
mā izpētīts – Latvijā gāzi ap-
kurē patlaban izmanto 45 000 
māju. Eiropā to izmanto 30 mil-
jonos, Amerikas Savienotajās 
valstīs – 40 miljonos, bet Ķīnā 
– 150 miljonos mājsaimniecī-
bu. Tātad "Hygen" potenciālais 
mērķa tirgus pasaulē ir vismaz 
300 miljoni dabas gāzes ap-
kurei pieslēgtu māju. "Mūsu 
nonākšana biznesa inkubatorā 
bija ļoti svarīga tāpēc, ka citviet 
Latvijā atbalstu šādam projek-
tam saņemt ir gandrīz neie-
spējami. Proti, Latvijā investori 
vēlas atbalstīt jau komercializē-
šanai gatavus projektus, nevis 
biznesa idejas," tā R. Strods. 

Jaunās ierīces svarīgums ir 
jāskata arī no citiem, tostarp 
dabas aizsardzības, skatu punk-
tiem. Gāzes saspiešanas ierīce 
vienlaikus ļaus samazināt sil-
tumnīcas gāzu emisijas un pla-
šāk izmantot zaļās tehnoloģijas, 
neradot spiedienu uz valstu 
budžetiem. Patlaban izmēģinā-
jumi ar sabiedriskā transporta 
līdzekļiem rādot, ka saspiestās 
gāzes izmantošana ļauj ietaupīt 
lielus naudas līdzekļus. 

Ierīces izgudrotājs Aleksejs 
Safronovs līdz 2005. gadam 
strādāja par kādas Kanādas 
kompānijas līdzīga produkta 
izplatītāju. "Redzēju, ka netiek 
apmierinātas cilvēku vajadzī-
bas, turklāt nereti ražotāji ražo 
to, kas vajadzīgs viņiem, nevis 
patērētājiem. Šā iemesla dēļ 
2005. gadā apņēmos situāciju 
mainīt," stāsta izgudrotājs. A. 
Safronovs norāda, ka ir iegu-
vis labu politehnisko izglītību 
(viņš ir būvniecības speciālists) 
un iekārtas shēmu "kādā naktī 

nosapņojis". Mājsaimniecībām 
paredzētā ierīce ir viens no jau-
nās tehnoloģijas izmantošanas 
veidiem – to iecerēts izmantot 
arī degvielas uzpildes stacijās 
autobusu parkos un citviet. 
Izgudrotājs norāda – viņš ne-
vēlas skaļu vārdu, tomēr "Hy-
gen" gatavo apvērsumu gāzes 
transporta industrijā. Iecerēts, 
ka pēc globālā patenta saņem-
šanas "Hygen" pārdos ražoša-
nas iekārtu licences un kļūs par 
līdzīpašniekiem ražotāju uzņē-
mumos. A. Safronovs uzsver 
– viņš nedomā izmantot ār-
zonu kompānijas "ieņēmumu 
optimizēšanai" un tic, ka varēs 
"atļauties greznību" organizēt 
ražošanu arī Latvijā. 

SIA "Hygen" BI bez atbalsta 
patentēšanai saņem arī grā-
matvedības un biroja pakal-
pojumus. R. Strods lēš, ka līdz 
jaunā produkta nonākšanai 
ražošanā (vajadzīgs globālais 
patents un sertificēta iekārta) 
vēl vajadzīgi aptuveni divarpus 
gadi. 

No kanalizācijas  
notekūdeņiem  
atgūst siltumu 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes 2004. gada ab-
solventa, būvinženiera Jāņa 
Kuduma izstrādātie iekārtu 
prototipi darbojas divās de-
viņstāvu mājā ar 108 un 72 
dzīvokļiem. Uzņēmums "2K 
Energy" BI darbojas kopš 2009. 
gada augusta. J. Kuduma iz-
gudrojuma būtība – nodroši-
nāt daudzdzīvokļu ēkai karstā 
ūdens sagatavošanai un tā cir-
kulācijai nepieciešamo jaudu, 
atgūstot siltumenerģiju no ēkā 
radītajiem kanalizācijas notek-
ūdeņiem. "Patlaban daudz-
dzīvokļu namos kanalizācijas 
notekūdeņi vienkārši aizplūst 
uz kolektoru un atdziest. Tiek 
sildīta atmosfēra, jo kanalizā-
cijas tīklos nonāk aptuveni 20 – 
30 grādu silti notekūdeņi. Kad 

tie nonāk līdz lielajām notek-
ūdeņu attīrīšanas ietaisēm, tad 
temperatūra ir ļoti tuva zemes 
temperatūrai. Mūsu tehnoloģi-
ja paredz uzstādīt kanalizācijas 
notekūdeņu krājtvertni, sil-
tumsūkņus, karstā ūdens saga-
tavošanas tvertnes un speciāli 
izgatavotus siltummaiņus, kas 

atgūst siltumenerģiju no kana-
lizācijas notekūdeņiem. Līdzko 
ēkā ir nepieciešams karstais 
ūdens, ieslēdzas siltumsūkņi, 
kuri, saražojot nepieciešamo 
siltumenerģiju, atdzesē ēkas 
kanalizācijas notekūdeņus," tā 
ar savu izgudrojumu iepazīs-
tina J. Kudums. Viņa izveidotā 
iekārta dod 40 – 60% lielu nau-
das ietaupījumu, bet siltumnī-
cas efektu izraisošo gāzu emi-
sija ēkai gada griezumā tiek 
samazināta par 26 līdz 37%. 

"Patlaban veidojam dažādus 
biznesa modeļus. Ne visi cilvēki 
varēs uzreiz nopirkt šo iekārtu, 
tamdēļ arī tiek domāts par to, 
lai iedzīvotāji var iegūt enerģi-
jas ietaupījumu un daļu no ie-
ekonomētās naudas novirzītu 
iekārtas apmaksai ilgākā laika 
periodā," norāda J. Kudums. 
Viņš uzsver – visaugstāk vēr-
tējams ir BI sniegtais atbalsts 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta projekta pietei-
kuma gatavošanā. Šā projekta 

īstenošana ļāvusi veikt iekārtas 
pārbaudes. "Jau pavisam drīz 
noteikti izmantosim iespēju 
gatavot reklāmu savam piedā-
vājumam patērētājiem. Maza-
jiem uzņēmumiem ļoti svarīgi 
ir arī pieņemama telpu nomas 
maksa un sekretariāta pakal-
pojumi," tā uzņēmējs. 

Vērtē cilvēkus,  
nevis ieceres

Pilnsabiedrības "JIC Biznesa 
inkubators" pārvaldītajā Zem-
gales BI darbojas vairāk nekā 
60 uzņēmumi. "JIC Biznesa in-
kubatora" izpilddirektors Agris 
Ķipurs uzsver – šeit darbojas 
tie uzņēmēji, kas patiešām zina 
savu mērķi. "Mēs inkubatorā 
uzņemam cilvēkus, nevis ide-
jas vai biznesa projektus. Mūs 
interesē uzņēmēju komandas, 
kompetence, spējas, enerģi-
ja un spēja produktu attīstīt," 
stāsta A. Ķipurs. 

Zemgales BI atrodas atse-
višķā mājā Jelgavā, kur vairāki 
BI uzņēmumi ražo savus pro-
duktus. BI visvairāk pārstāvēta 
ir informāciju komunikāciju 
tehnoloģiju nozare. "Tā tam ir 
jābūt, tā notiek arī citās valstīs. 
Biznesa inkubatorā šīs firmas 
var darboties, jo projekti ir 
paceļami ar samērā nelielu fi-
nansējumu. Šos projektus var 
arī ātri laist tirgū," norāda A. Ķi-
purs. Viņš atzīst – BI nav daudz 
tādu firmu kā "Hygen" un "2K 
Energy", tomēr ik pa laikam 
tādas parādoties. "Nav noslē-
pums, ka lielākā daļa uzņēmu-
mu uz biznesa inkubatoru nāk 
tāpēc, lai izmantotu izdevīgās 
atlaides dažādu pakalpojumu 
saņemšanā. Piemēram, pro-
duktu izveides, testēšanas, 
sertificēšanas un citu pakal-
pojumu saņemšanai ar lielu 
atlaidi, kā arī pēc finansējuma 
piesaistes. Kad cilvēki inku-
batorā jau kādu laiku ir dar-
bojušies, viņi saprot, ka citas 
priekšrocības, iespējams, ir vēl 
svarīgākas. Proti, pieredzes gū-
šana no līdzīgu samezglojumu 
risināšanas citos uzņēmumos, 
kontaktu dibināšana, pasūtīju-
mu saņemšana, konsultācijas 
un vēl citas iespējas," skaidro 
A. Ķipurs. Viņš uzsver – iespē-
jams, vissvarīgākais jaunajiem 
uzņēmējiem ir atrast, piesaistīt 
naudu savai uzņēmējdarbībai 
(bankas neriskē ar aizdevumu 
piešķiršanu biznesa idejām). 
Visā pasaulē šajā ziņā palīdz 
riska kapitāla fondi, kas savu 
ieguldījumu jaunajā firmā 
pēc trim līdz pieciem gadiem 
izdevīgi realizē. "Latvijā riska 
kapitāla investīciju vide ir sa-
līdzinoši mazattīstīta. Mūsu 
uzdevums ir satuvināt riska 
kapitālistus ar uzņēmējiem. 
Nākamajā mēnesī dosimies 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz slaveno Silīcija ieleju Ameri-
kas Savienotajās Valstīs," tā A. 
Ķipurs. Viņš norāda – BI inku-
batorā vienmēr ir kāda brīva 
vieta, tāpēc ir gaidīti cilvēki ar 
interesantām un īstenojamām 
biznesa idejām.   

Vieta biznesa ieceru īstenošanai
Jelgavas Biznesa inkubatorā top vairāki jauni produkti ar augstu pievienoto vērtību 

Jelgavas Biznesa inkubatora uzņēmums SIA "Uavfactory" jau vairāk nekā 
gadu ik mēnesi ražo pašu izveidotas četras bezpilota lidmašīnu sagataves, 
ko pārdod citās valstīs.

D A I Ņ A  B U Š M A Ņ A  F O T O

Nams, kurā darbojas Jelgavas Biznesa 
inkubatora uzņēmumi.

Roberts Strods: "Biznesa inkubators ir vienīgā vieta, kur 
saņemt atbalstu mūsu gāzes saspiešanas iekārtas ražoša-
nas iecerei." 

Aleksejs Safronovs: "Esam 
iecerējuši gāzes saspiešanas 
iekārtas licences pārdot 
citās valstīs un vienlaikus or-
ganizēt ražošanu arī Latvijā."

Jānis Kudums: "Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji pēc mūsu izveidotās iekārtas uzstādīša-
nas ietaupījumu ģimenes budžetā jutīs uzreiz."

Agris Ķipurs: "Jaunajam uzņēmējam nereti 
vissvarīgākais ir naudas atbalsts, tomēr 
riska kapitāla fondi Latvijā ir ļoti vāji."

Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem


