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14 reģionālie inkubatori
Darbojas attiecīgajā reģionā
Nespecializējas uz konkrētu nozari

1 radošo industriju inkubators
Darbojas visā Latvijā
Specializējas uz radošajām industrijām

PROJEKTS
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Pirmsinkubācija Inkubācija

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

jāaizpilda pieteikuma anketa
(iespēju robežās)

pārrunas ar BI vadītāju/komandu
pirmsinkubācijas līgums

idejas sīkāka izpēte
biznesa plāna sastādīšana
vai biznesa idejai ir izdošanās potenciāls
motivācija

palīdzība sagatavoties uzņemšanai 
inkubatorā

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

jāaizpilda pieteikuma anketa
(iespēju robežās)

BP prezentēšana komisijai
inkubācijas līgums

izvirzīto mērķu sasniegšana
pakalpojumi
granta atbalsts
konsultācijas

veiksmīgs, augošs (eksportspējīgs) 
uzņēmums
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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
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INKUBĀCIJA
Konsultācijas:
-Biznesa idejas novērtēšana
-Individuāla pirmsinkubācijas
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 (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%
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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
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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
- Specifiski pakalpojumi (prototipēšana, testēšana, sertificēšana u.c.)
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Pieteikšanās

Kuldīga, 

Pilsētas laukums 4, 

3.stāvs

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



Līga Raituma

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

Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija


