Kuldīgā atklāts viens no 14 LIAA biznesa
inkubatoriem reģionos

Otrdien, 24. janvārī Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4 ar svinīgu pasākumu tika atklāts
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inkubators – viens
no 14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos. Atklāšanas pasākumā jaunos uzņēmējus
un viesus uzrunāja Latvijas Republikas finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Kuldīgas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kā arī LIAA Kuldīgas biznesa
inkubatora vadītāja Līga Raituma. „Visi zina, ka labai ražai ir nepieciešams noteiktu
apstākļu kopums – ne tikai laba sēkla, bet arī auglīga augsne un atbilstoši laika
apstākļi. Man ir patiess prieks, ka jaunās inkubatoru iniciatīvas īstenošana spēj
nodrošināt nepieciešamos apstākļus, lai Latvija tiktu pie mūsu zemei, iespējams,
pašlaik vissvarīgākās ražas – jauniem, enerģiskiem uzņēmējiem un jauniem,
konkurētspējīgiem uzņēmumiem,” uzsver finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.
Pasākuma laikā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī citiem interesentiem bija
iespēja uzzināt biznesa inkubatora darbības pamatprincipus, apskatīt tā telpas,
iepazīties ar biznesa inkubatora sadarbības partneriem, kā arī iegūt informāciju par
LIAA biznesa inkubatora attīstības plāniem Kuldīgā un tā darbības teritorijā – Alsungas,
Skrundas un Kuldīgas novados. „Esmu gandarīta, ka Kuldīgā darbu sācis Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubators un tiem Kuldīgas novada
iedzīvotājiem, kuri vēlas uzsākt vai jau ir uzsākuši uzņēmējdarbību, būs iespējams
saņemt nepieciešamās konsultācijas un atbalstu,” pauž Kuldīgas novada domes

priekšsēdētāja Inga Bērziņa. LIAA direktors Andris Ozols teic: „Latvijas nākotne ir
inovatīva, eksportspējīga uzņēmējdarbība, kas spēj nodrošināt iedzīvotājiem
nepieciešamās darbavietas visā valstī, stabilu labklājību un drošību par nākotni. Lai šī
nākotne pienāktu iespējami drīzāk, nenovērtējami svarīga ir palīdzība ne tikai jaunas
uzņēmējdarbības sākšanai, bet arī jau esošās attīstīšanai. Tāpēc LIAA biznesa
inkubatoros tiks nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīstīt savu ideju, gan iegūt
vērtīgas praktiskas konsultācijas.” Lai veicinātu auglīgu un inovatīvu jauno komersantu
attīstību, LIAA 2016. gada 1.septembrī izveidoja 15 biznesa inkubatorus - LIAA
reģionālās filiāles visā Latvijā: nacionālas nozīmes centros – Rīgā, Jūrmalā, Liepājā,
Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī; reģionālas nozīmes
centros – Kuldīgā, Talsos, Bauskā, Siguldā, Ogrē un Madonā. Inkubatorā uzņēmumi var
saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem
pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi segs otru
pakalpojuma vērtības daļu. Inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras
ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt bezmaksas konsultācijas.
Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita informācija pieejama LIAA
mājas lapā www.liaa.gov.lv. Kuldīgas biznesa inkubators Pilsētas laukums 4,
Kuldīga, LV-3301, Latvija Tālrunis: 62400905 Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori
un radošo industriju inkubators" ietvaros. Papildu informācija: LIAA Sabiedrisko
attiecību nodaļa Tālrunis: 67039472

