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1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

1.1. Programmas, kurās var iesniegt projekta iesniegumus 

Aktualitātes: 

Programma Projektu pieņemšana 
Pasākumi centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. 
kārta) 

no 2013. gada 8. aprīļa līdz 2013. gada 31. 
jūlijam 

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu 
produktu un tehnoloģiju attīstības 
programma 

no 2012.gada 3.decembra līdz programmas 
ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots 

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings līdz 2013.gada 30.novembrim (ieskaitot) 
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi 

līdz programmas ietvaros pieejamais 
finansējums būs izlietots 

1.1.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai (5. kārta) 

Programmas 
nosaukums 

Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai (5.kārta) 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

No 2013. gada 8. aprīļa līdz 2013. gada 31.jūlijam (ieskaitot) 

Programmas 
mērķis 

Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt 
siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā 
kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence 
siltumenerģijas ražošanai (t.i., kuri ir reģistrējušies siltumenerģijas 
ražotāju reģistrā) vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti 
enerģētikas jomā. 

Finansējums Kopējais aktivitātē pieejamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
finansējums ir 5 150 111,66 LVL. 
Vienam projekta iesniegumam: 
− minimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 5 000 LVL. 

Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmām izmaksām ir: 
− 40%; 
− 50% (ja tiek rekonstruēts siltumavots, kurā pirms projekta 

īstenošanas nav izmantoti atjaunojamie energoresursi). 
Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

- Siltumavota ar uzstādīto jaudu, lielāku par 3 MW*, un pārvades un 
sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība, t.sk., tehnoloģisko 
iekārtu iegāde un uzstādīšana  

- Projekta dokumentācijas sagatavošana (tikai mikro, mazajām un 
vidējām komercsabiedrībām) 
 

* jaudas ierobežojums neattiecas, ja paaugstina attiecīgā siltumavota 
efektivitāti, kurā pirms projekta īstenošanas tika izmantoti 
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atjaunojamie energoresursi, vai projekta iesniedzējam pieder vai ir 
nomā vai koncesijā vismaz viena iekārta, kura ir iesaistīta Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par 
piesārņojumu" 
Atbalstāmās izmaksas: 
- Tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un 

uzstādīšanas izmaksas 
- Būvdarbu izmaksas: 

 siltumavota un pārvades un sadales sistēmas 
rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas 

 individuālo siltumpunktu izbūves izmaksas 
 tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju 

nojaukšanas izmaksas, kā arī būvlaukuma teritorijas 
sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas (ne 
vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām) 

- Projekta dokumentācijas sagatavošanas (tikai mikro, mazajām un 
vidējām komercsabiedrībām) un projekta uzraudzības izmaksas 
(ne vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām): 
 sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma izmaksas 
 ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas 
 tehniskā projekta izstrādes izmaksas (ne vairāk kā 6% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) 
 tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas (ne 

vairāk kā 2% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām) 

 būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (ne vairāk 
kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) 

Svarīga 
informācija 

− Atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt 
finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam pārvades 
un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai un ne vairāk kā 
vienam projekta iesniegumam siltumavotu efektivitātes 
paaugstināšanai vienā novada teritoriālajā vienībā vai republikas 
pilsētā 

− Viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu pārvades un 
sadales sistēmas un siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai 

− Īpašums, kurā veic ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā 
vai pašvaldība to ir nodevusi projekta iesniedzējam nomā vai 
koncesijā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc 
projekta īstenošanas 

− Projekta iesniedzējam, kurš plāno veikt iepirkuma procedūru, 
vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas 
LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums 
t.sk. tehniskā specifikācija. 

− Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto 
uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību 
normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā 

Programmu 
regulējošie 

Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumi Nr.824 ‘’Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
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Ministru kabineta 
noteikumi  

papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu 
iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām’’ 

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039499  
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
Mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/pasakumi-
centralizetas-siltumapgades-sistemu-efektivitates-paaugstinasanai-5-
karta  

 

1.1.2. Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju 
attīstības programma 

Programmas 
nosaukums 

Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības 
programma 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

no 2012.gada 3.decembra līdz programmas ietvaros pieejamais 
finansējums būs izlietots 
 
Lēmumu LIAA pieņem triju mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša 
beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums. 

Programmas 
mērķis 

Veicināt sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu inovāciju un jaunu 
produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas 
stiprināšanu. 

Kas ir jauns 
produkts vai 
tehnoloģija? 

- Jauns produkts ir pilnīgi jauna prece vai pakalpojums vai tāda prece vai 
pakalpojums, kuram ir uzlabotas tā funkcionālās īpašības un 
paredzamais lietošanas veids, un kurš ir jauns projekta iesniedzēja mērķa 
tirgū.  

- Jauna tehnoloģija ir izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, 
kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes. 

 
- Par jaunu produktu programmatūras jomā uzskata: 

 pētniecību un attīstību, lai izstrādātu jaunas teorētiskās 
datorzinātnes teorēmas un algoritmus; 

 informācijas tehnoloģiju izstrādi operētājsistēmu, 
programmēšanas valodu, datu vadības, komunikāciju 
programmatūras un programmatūras izstrādes rīku līmenī; 

 interneta tehnoloģijas izstrādi;  
 programmatūras projektēšanas, izstrādes, izvēršanas vai 

uzturēšanas metožu pētniecību; 
 programmatūras izstrādi, kas uzlabo informācijas ieguves, 

pārraides, glabāšanas, ieguves no datu glabāšanas sistēmām, 
izmantošanas un attēlošanas vispārējās metodes; 

 eksperimentālas izstrādnes, lai iegūtu trūkstošās tehnoloģiskās 
zināšanas, kas nepieciešamas programmatūru vai sistēmu 
izstrādei;  

 programmatūras rīku vai tehnoloģiju pētniecību un attīstību 
specializētās datorzinātnes jomās (attēlu apstrāde, ģeogrāfisko 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/pasakumi-centralizetas-siltumapgades-sistemu-efektivitates-paaugstinasanai-5-karta
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/pasakumi-centralizetas-siltumapgades-sistemu-efektivitates-paaugstinasanai-5-karta
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/pasakumi-centralizetas-siltumapgades-sistemu-efektivitates-paaugstinasanai-5-karta
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datu attēlojums, teksta atpazīšana, mākslīgais intelekts un citi). 

Finansējuma 
saņēmējs 

Latvijā reģistrēti sīkie (mikro), mazie vai vidējie komersanti*. 
 

* komersanti, kuriem ir mazāk kā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums 
nepārsniedz 50 miljonus EUR, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 
miljonus EUR. Izvērtējot komersanta atbilstību MVK statusam, jāņem vērā 
arī partnerkomersanti un saistītie komersanti. 

Finansējums 
 

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 000 000 LVL. 
- Finansējuma apjoms vienam finansējuma saņēmējam ir 10 000 LVL. 
- Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem. 
- Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 60 %. 

 
Projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, 
kopā nepārsniedzot 10 000 LVL. Katru nākamo projekta iesniegumu var 
iesniegt pēc tam, kad ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts vai 
pieņemts lēmums par iepriekšējā projekta iesnieguma noraidīšanu. 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Atbalstāmās darbības: 
- rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas 

izstrādei; 
- eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana; 
- produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde; 
- rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma tiesību 

objektiem: 
 izgudrojums; 
 dizainparaugs; 
 pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija; 

- jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi. 
 

Atbalstāmas ir ārējo pakalpojumu izmaksas par atbalstāmajām 
darbībām, ja tās īsteno šādi pakalpojumu sniedzēji: 
- Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā 

reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo 
augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie 
institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;  

- Patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie (tikai rūpniecisko 
īpašumtiesību nostiprināšanai); 

- Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētas institūcijas: 
 produktu sertificēšanas institūcijas; 
 testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas; 
 testēšanas laboratorijas; 
 kalibrēšanas laboratorijas. 

Svarīga 
informācija 

- Gatavojot projektu, aicinām pievērst uzmanību biznesa un attīstības 
plānam. Tam ir jābūt pārdomātam, pamatotam un sagatavotam atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām. Projekti, kuru 
biznesa un attīstības plāni būs nekvalitatīvi sagatavoti, tiks noraidīti. 
Vēršam uzmanību, ka novēršot noraidījumā minētas nepilnības, projekta 
iesniegumu var atkārtoti iesniegt jau nākamajā mēnesī. 

- Projekta izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas 
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dienas. 
- Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 1 gads. 

Iesniedzamie 
dokumenti 

- Projekta iesnieguma veidlapa (MK noteikumu Nr.790 2.pielikums). 
- Jauna produkta vai tehnoloģijas biznesa un attīstības plāns (MK 

noteikumu Nr.790 3.pielikums). 
- Papildus iesniedzamie dokumenti:  

 uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;  
 dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja rīcībā esošās jaunā 

produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības, ja 
attiecināms;  

 deklarācija par atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai;  

 ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tad jāiesniedz 
operatīvais finanšu pārskats; 

 papildus var iesniegt citus dokumentus, kuri pamato projekta 
iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijiem. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.790 „Noteikumi par 
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 
2.1.2.2.4.apakšaktivitāti „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu 
produktu un tehnoloģiju attīstības programma”” 

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā) 
Tālrunis:67039499 
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv 
Mājas lapa: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/1680  

 

1.1.3. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 

Programmas 
nosaukums 

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings. 

Projektu iesniegšanas 
termiņš 

Līdz 2013.gada 30.novembrim (ieskaitot) 
 

Programmas mērķis Atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo 
mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu 
iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas 
komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās. 

Finansējuma 
saņēmējs 

- komersanti; 
- biedrības, kurās apvienojušies vismaz 5 komersanti*; 
- nodibinājumi, kuru dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz 5 

komersanti*; 
- kooperatīvās sabiedrības, kurās apvienojušies vismaz 5 

komersanti; 
- valsts vai pašvaldību iestādes, ja projekts tiek īstenots partnerībā 

un pārējie partneri ir komersanti, biedrības, kooperatīvās 
sabiedrības, pašvaldības un ostu pārvaldes, starp kurām tiek 
sadalīts viss saņemtais atbalsts, jo valsts vai pašvaldības iestādes 

http://www.liaa.gov.lv/lv/node/1680
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nevar būt atbalsta saņēmējs; 
- pašvaldības, ja aktivitāte veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa 

attīstību; 
- ostu pārvaldes. 

 
* Biedrības un nodibinājumi nevar pieteikties uz finansējumu šīs 
programmas ietvaros, ja par atbalstāmajām darbībām tie saņem 
finansējumu arī „Klasteru programma” ietvaros. 
Neatbalstāmās nozares ir lauksaimniecības produktu ražošanas 
nozare (ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības 
darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro 
ražošanu), zivsaimniecība un akvakultūra, ogļu rūpniecība, tabakas 
izstrādājumu ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, 
komercpakalpojumu nozare un azartspēļu nozare. 

Finansējums Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums ir 13 933 911 LVL. 
  
2013.gadā pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums ir 5 500 000 LVL. 
 
Maksimālais finansējuma apjoms vienam iesniedzējam (saskaņā ar 
de minimis nosacījumiem: 200 000 EUR 3 gados.  
 
Finansējuma apmērs: 
- 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām dalībai 

starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības 
misijās un kontaktbiržās ārvalstīs; 

- 75% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām biedrību 
organizētajām konferencēm (semināriem) par eksporta 
jautājumiem. 

 
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30% no 
projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma. 
 

Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, biedrību un 
nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā mazāk nekā trīs gadus, 
iesniegtā projekta kopējās maksimāli attiecināmās izmaksas ir 4 000 
LVL vai 30 % no projekta iesniedzēja konsolidētā apgrozījuma (ja 
tas ir lielāks par 4 000 LVL). 
 
Ja projektu iesniedz partnerībā, finansējuma ierobežojumi attiecas 
uz katru partneri atsevišķi. 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Atbalstāmās darbības: 
- dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs (izmantojot ekspozīcijas 

laukumu)*; 
- dalība konferencēs (semināros) ārvalstīs, kurās tiek sniegta 

prezentācija par projekta iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm 
un pakalpojumiem*; 

- komersantu dalība biedrību** un LIAA organizētajās: 
− tirdzniecības misijās; 
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− kontaktbiržās ārvalstīs. 
 
* Pašvaldība finansējumu dalībai starptautiskajās izstādēs un 
konferencēs (semināros) ārvalstīs var saņemt, ja dalība pasākumos 
veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju. 

** Biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) kopējais 
apgrozījums iepriekšēja gadā ir pārsniedzis 50 milj. latu un kura ir 
dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas 
 
Attiecināmās izmaksas: 
Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs (semināros), 
tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs: 
- pasākumu organizatora noteiktā: 

− reģistrācija maksa; 
− dalības maksa; 
− maksa par informācijas izvietošanu katalogā; 
− nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas 

laukumu; 
- komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem: 

− dienas nauda; 
− izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)*; 
− ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas*. 

* tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildus izmaksas, bez 
kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties.  
Izdevumi attiecināmi, ja tie tiek iegādāti tieši no pakalpojumu 
sniedzēja, neizmantojot starpnieku pakalpojumus. 
 
- Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja 

projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nodokļu politikas jomā 

 
Semināra (konferences) organizēšanai par eksporta jautājumiem: 
- nomas maksa par konferenču telpu īri un tehnisko aprīkojumu 

(audiovizuālās iekārtas); 
- mārketinga pasākumu izmaksas. 

 
Projekta iesniegumus var iesniegt: 
- par plānotajām atbalstāmajām darbībām; 
- par jau veiktajām atbalstāmajām darbībām, ja projekta 

iesniegums iesniegts ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no projekta 
iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības noslēgšanās brīža (ja 
projekta iesniegumā tiek iekļautas vairākas atbalstāmās 
aktivitātes, 3 mēnešu termiņš attiecas uz katru no tām). 

Programmu 
regulējošie Ministru 
kabineta noteikumi  

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.582 
„Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu 
apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām””. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039499  
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 E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
Mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-
apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas  

1.1.4. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 

  
Programmas 
nosaukums 

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

No 2013.gada 10.jūnija līdz programmā būs pieejams finansējums. 

Programmas 
mērķis 

Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās, lai nodrošinātu energoresursu efektīvu izmantošanu un 
dzīvojamā fonda ilgtspēju. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, ja: 
- renovācijas darbi tiek veikti dzīvojamajās mājās, kuru būvniecība 

uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot) un tās  ir nodotas ekspluatācijā 
līdz 2002.gadam (ieskaitot), bet ne ēkās, kuras iekļautas Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.; 

- māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne 
vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (neattiecas uz 
valsts un pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļu īpašumiem); 

- mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no 
dzīvojamās telpas kopējās platības. 

Projekta iesniegumu iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas. 
Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcē vai arī ar aptaujas lapām balsošanas protokola 
ietvaros. 

Finansējums Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējums – 
ne vairāk kā 35 LVL uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības m2. 
Finansējuma apmērs: 
50 % no attiecināmajām izmaksām, bet, ja 10% no dzīvokļu 
īpašniekiem ir maznodrošinātas personas statuss, tad - 60%.  

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Atbalstāmās darbības: 
- būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu 

īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, nodrošinot energoaudita 
pārskatā norādīto energoefektivitātes uzlabošanos pasākumu izpildi; 

- projekta dokumentācijas sagatavošana un projekta būvuzraudzība un 
autoruzraudzība. 

Attiecināmās izmaksas: 
- energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un 

būvprojekta sagatavošanas izmaksas, kā arī projekta būvuzraudzības 
un autoruzraudzības izmaksas (nepārsniedzot 10% no 
attiecināmajām tiešajām izmaksām); 

-  būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās: 
- ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un 

nomaiņa, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo 
ārsienu logu atjaunošana un nomaiņa; 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas


12 
 

- pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana; 
- kāpņu telpas remonts, gadījumā, ja tiek veikti energoefektivitātes 

darbi kāpņu telpā (nepārsniedzot 5% no attiecināmajām tiešajām 
izmaksām); 

- siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas renovācija vai 
rekonstrukcija, izņemot siltumenerģijas un karstā ūdens 
ražošanas avotu uzstādīšanu, renovāciju vai rekonstrukciju; 

- ventilācijas sistēmas izveide, renovācija vai rekonstrukcija; 
- ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu funkcionāli nedalāmu 

elementu atjaunošana, kas paredzēta tehniskajā projektā vai 
vienkāršotās renovācijas dokumentācijā, ja tā nodrošina 
energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju vai pēc pasākuma 
īstenošanas tiek iegūts siltumenerģijas ietaupījums;  

- rekuperācijas sistēmas uzstādīšana ēkā siltumenerģijas atkārtotai 
izmantošanai;  

- ēkas inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās 
virsmas, ja tā nepieciešama siltumizolācijas materiālu uzklāšanai 
uz ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu virsmas 
un paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas 
dokumentācijā;  

- projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja 
projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nodokļu politikas jomā. 

Svarīga 
informācija 

Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas ir ne mazāk kā 
20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi  

Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumi Nr.284 „Noteikumi 
par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi"” vienpadsmito un turpmākajām kārtām” 

Kur var saņemt 
informāciju? 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039499  
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
Mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/daudzdzivoklu-
maju-siltumnoturibas-uzlabosanas-pasakumi-9-un-turpmakas-kartas  

 

1.2. Programmas, kurās var iesaistīties 
1.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 
(3.kārta) 

Programmas 
nosaukums 

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 
(3.kārta). 

Programmas mērķis Celt sīko (mikro) un mazo komersantu produktivitāti un darba 
efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tādējādi 
nodrošinot komersanta konkurētspējas pieaugumu un veicinot 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/daudzdzivoklu-maju-siltumnoturibas-uzlabosanas-pasakumi-9-un-turpmakas-kartas
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/daudzdzivoklu-maju-siltumnoturibas-uzlabosanas-pasakumi-9-un-turpmakas-kartas
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tautsaimniecības attīstību. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Sīkie (mikro) vai mazie komersanti. 
(Tie ir komersanti, kuriem ir mazāk kā 50 darbinieki un kuru gada 
apgrozījums nepārsniedz 10 miljonus EUR, un/vai gada bilance 
kopumā nepārsniedz 10 miljonus EUR)  
Projekta īstenotājs (apmācību organizators) ir biedrība „Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” 
(LIKTA). 

Finansējums Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums 1 121 374 LVL 
Maksimālā atbalsta intensitāte (atlaide apmācībām) 80% 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Sīko (mikro) un mazo komersantu apmācības informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā (tai skaitā elektroniskas 
apmācības veidā). 

Programmu 
regulējošie Ministru 
kabineta noteikumi  

Ministru kabineta 2011.gada 9.novembra noteikumi Nr.787 
„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 trešo un turpmākajām kārtām”. 

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais vai mikro 
komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst 
Projekta kvalifikācijas prasībām. Projekta ietvaros uzņēmumu 
darbiniekiem visā Latvijā tiks dota iespēja izvēlēties apgūt vienu 
vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma 
attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses. Ieviešot šo 
apmācību programmu tiks veicināta IKT izmantošana mikro un 
mazajos uzņēmumos, nodrošinot finanšu un cilvēku resursu 
ekonomiju. 

Mazie un sīkie (mikro ) komersanti var pieteikties apmācībām un 
iegūt papildu informāciju projekta portālā  www.mmu.lv.  
E-pasts: mmu@likta.lv 
Tālrunis: +371 67311821, 67291896 
Mājas lapa: www.mmu.lv 

 

1.2.2. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 
(2.kārta) 

Programmas 
nosaukums 

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – 
atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2.kārta). 

Programmas 
mērķis 

Veicināt investīcijas cilvēkresursos un saimnieciskās darbības veicēju un 
biedrību tiešo dalību tām pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā, 
tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības 
attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju. 

http://www.mmu.lv/
mailto:mmu@likta.lv
http://www.mmu.lv/
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Finansējuma 
saņēmējs 

Biedrība, kura atbilst noteiktiem nosacījumiem.  
 
Projektā iesaistītie partneri: 
− biedrības (izņemot biedrību, kas ir Latvijas darba devēju 

organizāciju apvienība, kurai deleģētas tiesības darboties nacionālā 
līmenī); 

− saimnieciskās darbības veicēji – komersanti un pašnodarbinātas 
personas. 

− Ja uzņēmums vēlas apmācīt savus darbiniekus, var sazināties ar 
saitē norādīto biedrību kontaktpersonām, lai vienotos par 
uzņēmuma pievienošanos projektam un nodarbināto apmācībām.  
 

Skatīt saiti: http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsts-nodarbinato-apmacibam-
partneriba-2  
 

Finansējums Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām ir:  
− pašnodarbinātām personām, sīkajiem un mazajiem komersantiem – 80%; 
− vidējiem komersantiem – 70%;  
− lielajiem komersantiem – 60%; 
− biedrībām – 60%. 

Atbalstāmās 
darbības/izm
aksas 

Finansējumu piešķir saimnieciskās darbības veicēju partnerībā organizētām 
vispārējām apmācībām.  
Attiecināmās izmaksas: 
− apmācību kursu izmaksas; 
− pasniedzēju komandējumu un darba braucienu izmaksas; 
− nodarbināto komandējumu un darba braucienu izmaksas; 
− projekta administratīvās izmaksas; 
− projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis; 
− nodarbināto darba samaksa. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi 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 otro un turpmākajām kārtām”. 

Kur var 
saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039499  
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
Mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-
organizetam-apmacibam-2-karta  

 
LIAA līgumus par apmācībām ir noslēgusi ar sekojošām biedrībām:  

- Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 
- Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 
- Latvijas Loģistikas asociācija 
- Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 
- Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija 
- Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 
- Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija 

http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsts-nodarbinato-apmacibam-partneriba-2
http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsts-nodarbinato-apmacibam-partneriba-2
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-apmacibam-2-karta
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/atbalsts-partneribas-organizetam-apmacibam-2-karta
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- Latvijas Kokrūpniecības federācija 
- Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija 
- Latvijas Interneta asociācija 
- Vieglās Rūpniecības Uzņēmumu Asociācija 
- Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
- Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 
- Latvijas Datortehnoloģiju asociācija 
- Latvijas Darba devēju konfederācija 
- Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija 

 

1.2.3. Biznesa inkubatori  

Programmas 
mērķis 

Biznesa inkubators ir kompetentu speciālistu un infrastruktūras 
apvienojums, kas palīdz attīstīt perspektīvas un inovatīvas biznesa idejas 
un pārvērst tās veiksmīgā un eksportspējīgā uzņēmumā, nodrošinot tam 
finansiālu un ekonomisku patstāvību. 

Mērķauditorija Jaunie uzņēmumi, kas: 
 reģistrēti komercreģistrā ne ilgāk par diviem gadiem; 
 atbilst sīkā vai mazā uzņēmuma statusam; 
 atbilst biznesa inkubatora operatora izvirzītajām prasībām.* 

 
Lai pretendētu uz atbalstu šajā programmā, aicinām sazināties ar 
biznesa inkubatoru operatoriem. 

  
Biznesa inkubatoru kontaktinformācija ir pieejama sekojošā saitē: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-
inkubatoru-kontaktinformacija  
 
*Pamatojoties uz biznesa inkubatora operatora darbības stratēģiju, var tikt piemērotas arī 
citas prasības, piemēram, darbošanās kādā nozarē. 

Piedāvātie 
pakalpojumi 

Biznesa inkubatorā var saņemt sekojošu atbalstu: 
- telpas un to aprīkojumu, kā arī pamatpakalpojumus uzņēmējdarbības 

veikšanai (piemēram, biroja darba organizēšanas sekretariāta, 
grāmatvedības, juridiskos un personāla atlases pakalpojumus, biznesa 
vadības (atbalsta) konsultācijas u.c. jomās); 

- attīstībai nepieciešamās konsultācijas (piemēram, prototipēšanā, 
sertificēšanā, konstruēšanā, laboratorijas iekārtu izmantošanā, 
tehnoloģiju lietošanā, testēšanā, uzņēmuma procesu kvalitātes vadības 
sistēmu izstrādē un ieviešanā u.c. jomās); 

- konsultācijas par iespēju piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai (investīcijas, granti, Eiropas Savienības finansējums, kredīti 
u.c. iespējas); 

- iespēju veidot kontaktus un tikties ar līdzīgās jomas uzņēmējiem, 
ekspertiem, nozares speciālistiem; 

- drošības sajūtu; 
- finansiālo ieguvumu, kas atkarīgs no atbalsta intensitātes; 
- jebkuru citu palīdzību uzņēmējdarbības sākšanai. 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija


16 
 

Saite uz 
plašāku 
informāciju 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039499  
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
Mājas lapa: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori  

 
Šobrīd Latvijā ar LIAA atbalstu darbojas sekojoši biznesa inkubatori: 
Rīgas reģions 

- Pilnsabiedrība „Rīgas reģiona attīstības inkubators”;  
- SIA „HUB Riga” - radošo industriju biznesa inkubators*; 

Kurzeme 
- Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”; 
- SIA "Kurzemes biznesa inkubators"; 

Latgale 
- Biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”; 

Vidzeme 
- Biedrība „Biznesa inkubators Cēsis”(biznesa inkubators „Magnus”); 
- SIA „VBII”; 

Zemgale  
- Pilnsabiedrība „JIC Biznesa inkubators”.  

Kontaktinformācija pieejama saitē: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-
inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija  
* - Radošo industriju biznesa inkubators. Radošo nozaru biznesa inkubatora mērķis ir sekmēt 
jaunu radošās industrijas nozaru mikro, mazo un vidējo komersantu veidošanos un strauju to 
attīstību Latvijā, kas atbilstoši NACE klasifikatora 2.redakcijai darbojas šādās nozarēs: 
74.10 "Specializētie projektēšanas darbi (izņemot iekštelpu dekoratoru darbība)" 
71.12 "Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas" 
90.02 "Mākslas palīgdarbības" 
74.20 "Fotopakalpojumi" 
90.03 "Mākslinieciskā jaunrade" 
59.11 "Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšana" 
59.12 "Darbības pēc kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu producēšanas" 
59.13 "Kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu izplatīšana" 
59.20 "Skaņu ierakstu producēšana" 
60.20 "Televīzijas programmu izstrāde un apraide" 
62.01 "Datorprogrammēšana” 

1.2.4. Kompetences centri 

Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts nozaru uzņēmumu un pētniecības institūciju 
savstarpējai sadarbībai rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības 
projektu īstenošanā. Līgumus ar LIAA ir noslēguši 6 kompetences centri šādās nozarēs: 

− ķīmija un farmācija 
− mežu nozare 
− vide, biotehnoloģijas, bioenerģija 
− elektronika 
− informācijas tehnoloģijas 
− mašīnbūve 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori
http://www.rrbai.lv/
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc/biznesa_inkubatori/kontakti/radoso_industriju_biznesa_inku/
http://www.vatp.lv/
http://www.kbi.lv/
http://www.prototips.lv/
http://www.magnus.lv/
http://www.vbii.lv/
http://www.jic.lv/site/home/startpage/lv/
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/biznesa-inkubatori/biznesa-inkubatoru-kontaktinformacija
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Lai apspriestu iespējas pievienoties kādā no kompetences centriem, jākontaktējas ar 
to vadību.  
MK 
noteikumi 

Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361 „Noteikumi 
par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 
2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri”. 

Saite uz 
plašāku 
informāciju 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/kompetences-centri  

 

1.3. Plānotās programmas 
1.3.1. Norvēģijas grantu līdzfinansētā programma "Inovācijas "zaļās" 

ražošanas jomā" 

Programmas 
nosaukums 

"Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" 

Projektu 
iesniegšanas termiņš 

Projektu iesniegumu atlase (projektu iesniegumu pieņemšana neliela 
apjoma grantu shēmas ietvaros): no 2013.gada septembra līdz 
2015.gada 31.augustam 

Programmas mērķis Programmas vispārējais mērķis ir palielināt „zaļo” komersantu 
konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, „zaļās” 
inovācijas un „zaļo” uzņēmējdarbību.  

Programmas specifiskais mērķis ir sekmēt jaunu inovatīvu 
komersantu veidošanos, un jaunu vai būtiski uzlabotu inovatīvu 
vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu izstrādi un ieviešanu 
uzņēmējdarbībā šādās jomās:  

− atjaunojamās enerģijas ražošana; 
− videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un 

produktu radīšana ēkām un būvēm; 
− tīra transportēšana; 
− ūdens resursu vadība; 
− atkritumu apsaimniekošana; 
− ekodizains; 
− veicot jebkurus citus produktu, tehnoloģiju vai procesu 

uzlabojumus, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai 
izmantošanai, izmešu samazināšanai, mazākam resursu 
patēriņam.   

Programma paredz pirmsinkubācijas atbalstu un neliela apjoma 
grantu shēmas (inkubācijas) atbalstu. 
 
Pirmsinkubācijas fonda mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības 
aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu fiziskām personām un 
komersantiem biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei. 

 
Pirmsinkubācijas pakalpojumus sniedz Zaļo tehnoloģiju inkubators.  

 
Atbalsta saņemšanai nav jāvēršas LIAA, bet gan Zaļo 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/kompetences-centri
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tehnoloģiju inkubatorā tiklīdz tas uzsāks savu darbību (plānots 
š.g.septembrī)! 

 
Neliela apjoma grantu shēmas (inkubācijas) mērķis ir sekmēt 
jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu 
komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un 
tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā MK 
noteikumos Nr.181 minētajās jomās (augstāk norādītajās). 

Atbalsta saņēmējs Pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai (jāvēršas Zaļo 
tehnoloģiju inkubatorā): 
 

− fiziskas personas un fizisku personu grupas (personām jābūt 
sasniegušām 18.gadu vecumu); 

− mikro, mazie, vidējie uzņēmumi;* 
− komersanti, kuru viens no dibinātājiem vai vienīgais 

dibinātājs ir LR reģistrēta publiska zinātniskā institūcija, kas 
reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā. 

Inkubācijas pakalpojumu saņemšanai (jāsniedz Projekta iesniegums 
LIAA) 

− mikro, mazie, vidējie uzņēmumi;* 
− komersanti, kuru viens no dibinātājiem vai vienīgais 

dibinātājs ir LR reģistrēta publiska zinātniskā institūcija, kas 
reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā. 

* Mikro (sīko), mazo un vidējo komersantu kategorijā ietilpst 
komersanti, kuriem ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada 
apgrozījums nepārsniedz EUR 50000000,00, un/ vai gada bilance 
kopumā nepārsniedz EUR 43000000,00. 
Izvērtējot komersanta atbilstību mikro (sīkā), mazā un vidējā 
komersanta statusam, jāņem vērā arī partnerkomersanti un saistītie 
komersanti. 
Zinātnisko institūciju reģistrs: http://www.ikvd.gov.lv/reģistri.html  

Atbalsts Atbalsts tiek sniegts granta veidā caur Zaļo tehnoloģiju inkubatoru 
(nevis kā finansējums, kas tiek iemaksāts komersanta kontā)! 
Pirmsinkubācija 
Pirmsinkubācijas atbalsts: 5000 - 10000 EUR; 

Atbalsta intensitāte: 100% 

Atbalsta maksimālais termiņš: 6 mēneši. 

Atbalsts ietver: 

− „Zaļo”' tehnoloģiju inkubatora ekspertu atbalsts 
komercdarbības idejas dzīvotspējas pārbaudei, biznesa 
plāna sagatavošanai, tirgus izpētei, semināru, darba grupu 
organizēšanai, komercdarbības idejas tehnoloģiskajai 
ekspertīzei, kā arī idejas attīstītāju komandas veidošanai; 

− brīvi pieejamas „Zaļo” tehnoloģiju inkubatora telpas; 

http://www.ikvd.gov.lv/reģistri.html
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− iekārtota darba vieta ar datoru un interneta pieslēgumu; 
− ne mazāk kā 80 „Zaļo” tehnoloģiju inkubatora ekspertu 

kontaktstundas ar vienu atbalsta saņēmēju.  
 
Inkubācija 
Atbalsts: 10 000-170 000 EUR  
 
Atbalsta intensitāte: 

− 1. inkubācijas gadā – 80 % 
− 2. inkubācijas gadā – 55 % 
− 3. inkubācijas gadā – 35 % 
− 4. Inkubācijas gadā – 10 % 

Minimālais projekta īstenošanas periods: 3 mēneši 

Projekta maksimālais īstenošanas termiņš: 2016. gada 31.marts. 

Neliela apjoma 
grantu shēmas 
atbalstāmās 
darbības un 
izmaksas  
 

Inkubācijas atbalsts tiek sniegts jauna vai būtiski uzlabota produkta 
(preces vai pakalpojuma) vai tehnoloģijas, tajā skaitā prototipu, 
izstrādei, pārbaudei, pielāgošanai un produkta eksperimentālo partiju 
ražošanai, kā arī idejas attīstīšanai un īstenošanai atbilstoši ar „Zaļo” 
tehnoloģiju inkubatoru saskaņotam biznesa plānam. 

Attiecināmās izmaksas: 

-  „Zaļo” tehnoloģiju inkubatora sniegto pakalpojumu 
izmaksas: 

 telpu noma un apsaimniekošana 
 komunikāciju pakalpojumi 
 biznesa vadības konsultācijas 
 biznesa plāna izvērtēšanas un sagatavošanas 

konsultācijas 
 grāmatvedība 
 mārketinga konsultācijas 
 juridiskie pakalpojumi 
 virtuālā inkubācija 

- starptautiskā mārketinga pakalpojumu izmaksas; 
- ekspertu pakalpojumu izmaksas; 
- materiālu izmaksas; 
- inovatīva produkta eksperimentālo partiju ražošanas 

izmaksas; 
- prototipu izveides izmaksas; 
- intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu 

izmaksas; 
- publicitātes pakalpojumu izmaksas; 
- komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas 

atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām 
izdevumu normām (dienas nauda, ceļa izdevumi, 
naktsmītnes izdevumi), kas tiešā veidā saistīti ar produkta, 
pakalpojuma vai tehnoloģijas izstrādi vai dalību 
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starptautiskās izstādēs jaunā produkta, pakalpojuma vai 
tehnoloģijas reklamēšanai un eksporta tirgus veidošanai; 

-  donorvalsts projekta partnera izmaksas; 
-  ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, līgumpētījumi ar 

zinātniskajām institūcijām, testēšanas un produktu 
sertificēšanas pakalpojumi, klīniskie pētījumi); 

-  atlīdzības izmaksas projekta īstenotāja vadības personālam 
ne vairāk kā EUR 2134 ekvivalents latos (bruto) katru 
mēnesi ne ilgāk kā 12 mēnešus. 

Neatbalstāmās 
nozares 

− Lauksaimniecības produktu ražošana (ierobežojums attiecas 
uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā 
minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu); 

− Komersantiem, kuri darbojas Līguma par Eiropas Savienības 
darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu 
pārstrādē un tirdzniecībā: 
 Zivsaimniecība un akvakultūra; 
 Ogļu rūpniecība; 
 Alkoholisko dzērienu ražošana; 
 Tabakas izstrādājumu ražošana; 
 Tirdzniecība; 
 Finanšu starpniecība; 
 Komercpakalpojumi; 
 Azartspēles; 
 Autotransports (nevar sniegt de minimis atbalstu kravas 

autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic 
komercpārvadājumus ar autotransportu). 

 Neatbalstāmās darbības: Darbības, kas saistītas ar 
eksportu uz trešajām valstīm vai Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, ja atbalsts tieši saistīts ar eksportētajiem 
daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību 
vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar 
eksporta darbībām. 

 Darbības, kas saistītas ar atbalstu, kas piešķirts, lai 
importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces. 

Programmu 
regulējošie Ministru 
kabineta noteikumi  

Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.181 
„Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 
programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas 
kārtība” 

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039499  
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
 
Mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-
grants  
 
 
Iesniegt informāciju Pirsminkubācijas pakalpojumu saņemšanai 
(idejas izvērtēšanai) var Zaļo tehnoloģiju inkubatora mājas lapā: 
www.giic.lv   

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-grants
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-grants
http://www.giic.lv/


21 
 

1.3.2. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai 

Programmas 
nosaukums 

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai 

Plānotais projektu 
iesniegšanas termiņš No 2013.gada 01. augusta līdz 30. septembrim 

Programmas mērķis Veicināt komersantu paplašināšanos vai jaunu komersantu 
veidošanos, attīstot industriālo telpu izveidi reģionos 

Finansējuma 
saņēmējs 

Komersanti un ostu pārvaldes 

Finansējums • Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 
6 615 525 LVL 

• Papildus ir paredzēts attiecināmo virssaistību finansējums 6 
000 000 LVL apmērā LVL 

• Maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam ir 1 000 
000 LVL 

• Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte - 50% 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Aktivitātes ietvaros atbalstāmā darbība ir vienas vai vairāku ēku 
būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas 
ēku izveidi. 
 
Attiecināmās izmaksas: 

• apstrādes rūpniecības (NACE 2.red. C sadaļa) komersantu 
ražošanas vajadzībām paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas 
būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas; 

• ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, 
notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras 
ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras 
ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru 
komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve 
un pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija projektā 
paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas vajadzībām; 

• PVN par augstāk minētajām attiecināmajām izmaksām, ja 
projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nodokļu politikas jomā; 

• autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas saistītas ar 
ražošanas ēkas būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju. 

Būtiskākie 
vērtēšanas kritēriji 

• Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 nav lielāks nekā 250 LVL 
• Projekta īstenošanas vietā esošo ēku un projektā plānoto ēku 

platība ir ne mazāka kā 5000 m2 
• Projekta iesniedzēja, projekta iesniedzēja saistīto personu 

grupas pašu kapitāls un atvasinātās publisko tiesību juridiskās 
personas līdzieguldījuma summa ir ne mazāka kā 25% no 
projekta attiecināmajām izmaksām 

Svarīga informācija • Uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas pārsniedz 35 140 200 LVL 

• Ir jāiesniedz kredītiestādes izsniegtu līguma izpildes garantijas 
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vēstuli 2% vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma 
• Projekta īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar pastāvīgo 

iedzīvotāju skaitu virs 20 000 vai 10 km attālumā no tās 
robežas, izņemot Rīgu 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2011. gadā 
pilsētas ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20000 ir Jelgava, Jūrmala, Ventspils, 
Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Ogre un Valmiera. 

 
• Projekta iesniedzējam ir īpašuma, valdījuma tiesības vai 

nomas tiesības, kas nostiprinātas zemesgrāmatā vismaz 10 
gadu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, uz īpašumu, t.sk. 
zemi, kurā veic investīcijas 

• Ēku iznomā vismaz uz 10 gadiem ražošanas vajadzībām 
apstrādes rūpniecības nozarē 

• Ja paredzēts veikt renovāciju  - telpās pēdējos 2 gadus pirms 
projekta iesniegšanas nav veikta saimnieciskā darbība 

• Projekta īstenošanā atbalstāmās darbības jāuzsāk nevēlāk kā 
līdz 2014.gada 1.jūlijam. 

• Līdz 2015.gada 1.septembrim jāveic ražošanas ēkas 
būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija un tā jānodod 
ekspluatācijā, kā arī jāiznomā vismaz trim savstarpēji 
nesaistītiem apstrādes rūpniecības nozares (NACE 2.red. G 
sadaļa) sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem 

Programmu 
regulējošie Ministru 
kabineta noteikumi  

Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumi Nr.280 
„Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti „Atbalsts 
ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai”” 

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā: 
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs) 
Tālrunis: +371 67039499 
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv 
Internetā: www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi 
Twitter: LIAALatvija 

 

1.4. Citas programmas 
1.4.1. Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma 

Programmas 
mērķis 

Informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt 
uzņēmējdarbību. 

Mērķauditorija Potenciālie uzņēmējdarbības uzsācēji, nevalstiskās organizācijas, 
pašvaldības, valsts institūcijas, kā arī sabiedrība kopumā. 

Saite uz 
plašāku 
informāciju 

http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-
motivacijas-programma  

mailto:jautajumi%40liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/es-fondi
http://twitter.com/liaalatvija
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-motivacijas-programma
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/inovativas-uznemejdarbibas-motivacijas-programma
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1.4.2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti Latvijā 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti ir zinātniskā institūta vai augstskolas struktūrvienība, 
kura atbalsta un veicina zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un ir atbildīga par ārējo 
sakaru nodibināšanu un uzturēšanu, sniedzot informāciju par organizācijas pētnieciskajām 
aktivitātēm un pieredzi. 
Mērķis Apzināt uzņēmēju pieprasījumu pēc pētniecības rezultātiem un attiecīgās 

universitātes vai institūta iespējas sniegt pētniecības vai produktu 
pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām. 

Mērķauditorija Uzņēmējs, kurš vēlas attīstīt un pilnveidot savu uzņēmējdarbību, lai savā 
uzņēmumā attīstītu Latvijā izstrādātas zinātniskās izstrādnes. 

Saite uz 
plašāku 
informāciju 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/tehnologiju-parneses-
kontaktpunkti  

 
Šobrīd Latvijā darbojas 7 tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti (TPK): 

− Latvijas Universitātes TPK; 
− Rīgas Tehniskās universitātes TPK; 
− Latvijas Lauksaimniecības universitātes TPK; 
− Ventspils Augstskolas TPK; 
− Rīgas Stradiņa universitātes TPK; 
− Daugavpils Universitātes TPK; 
− Rēzeknes Augstskolas TPK. 

Kontaktinformācija pieejama saitē: http://www.liaa.gov.lv/lv/tehnologiju-parneses-
kontaktpunkti  
 
 

1.4.3. Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas 
stiprināšana 

2011.gadā LIAA uzsāka projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs 
un eksporta konsultācijas” īstenošanu, kurš tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas 
stiprināšana”. 

Programmas 
mērķis 

Veicināt nozaru konkurētspējas stiprināšanu, atbalstot komersantu ieiešanu 
ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību 
darbību, veicinot ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanu Latvijai un veicinot 
Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju. 

Projekta 
apraksts 

ES struktūrfondu finansējums ļauj LIAA sniegt savus pakalpojumus Latvijas 
potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem kā līdz šim, bez maksas, taču 
daudz plašākā klāstā, jo LIAA pakalpojumu izmaksas tiks segtas uzņēmējiem 
piešķirtā de minimis atbalsta ietvaros.  
Projekta ietvaros LIAA rīkos Latvijas uzņēmumu nacionālos stendus 
starptautiskajās nozaru izstādēs ārvalstīs, kā arī plāno atvērt jaunas 
pārstāvniecības perspektīvākajos Latvijas preču un pakalpojumu noieta 
tirgos. LIAA turpinās sniegt arī līdzšinējos pakalpojumus - konsultācijas par 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/tehnologiju-parneses-kontaktpunkti
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/isteno/tehnologiju-parneses-kontaktpunkti
http://www.liaa.gov.lv/lv/tehnologiju-parneses-kontaktpunkti
http://www.liaa.gov.lv/lv/tehnologiju-parneses-kontaktpunkti
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1.4.4.  Pārstāvniecības ārvalstīs 

Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības nodrošina LIAA pakalpojumu pieejamību 
ikvienam uzņēmējam un kalpo par tiltu uz svarīgākajiem ārvalstu tirgiem un ārvalstu 
uzņēmējiem uz Latviju.  
Pašlaik Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbojas - Apvienotajā Karalistē, Vācijā, 
Zviedrijā, Francijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Dānijā, Polijā, Japānā, Krievijā, Lietuvā, Ukrainā, 
Ķīnā, Baltkrievijā.  
Saite uz plašāku informāciju: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/parstavniecibas 

1.4.5.  Ārējās tirdzniecības portāls www.exim.lv 

LIAA ārējās tirdzniecības portāls www.exim.lv veidots kā eksportu veicinošas informācijas 
datu bāze. 
 
Programmas 
mērķis 

Nodrošināt informācijas par eksporta un importa iespējām apmaiņu starp 
Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem. 

ārvalstu tirgiem, sadarbības partneru meklēšanu, vizīšu, tirdzniecības misiju, 
semināru un kontaktbiržu organizēšanu, kā arī Latvijas produktu un 
pakalpojumu mārketinga kampaņas.  
 
Lai saņemtu pakalpojumus, ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu ar 
LIAA. Tas nepieciešams, lai uzskaitītu valsts atbalstu uzņēmumam. 
  
Ja uzņēmums izpilda līguma nosacījumus (tai skaitā atbilst atbalstāmajām 
nozarēm), minētie LIAA pakalpojumi ir bez maksas (izmaksas segtas no de 
minimis). 
(Neatbalstāmās nozares skat. Ministru kabineta 21.09.2010 noteikumu Nr. 
887 1. pielikumā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069).  

Piedāvātie 
pakalpojumi 

- Ārvalstu tirgu konsultācijas; 
- Sadarbības partneru meklēšana; 
- Mārketinga kampaņas;  
- Tiešās vizītes; 
- Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas; 
- Eksporta semināri; 
- Nacionālie stendi. 

Kur var 
saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)  
Tālrunis: 67039466, 67039408, 67039499 
E-pasts: eksports@liaa.gov.lv 
 
Mājas lapa:  
Eksporta pakalpojumi 
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/liaa-eksporta-pakalpojumi  
 
LIAA rīkotos Latvijas uzņēmumu nacionālos stendus starptautiskajās nozaru 
izstādēs ārvalstīs 2011.gadā skatīt saitē: 
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta-pasakumi/nacionalie-
stendi-2012  

http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/parstavniecibas
http://www.exim.lv/
http://www.exim.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069
mailto:eksports@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/liaa-eksporta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta-pasakumi/nacionalie-stendi-2012
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta-pasakumi/nacionalie-stendi-2012
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Mērķauditorija Latvijas uzņēmumi, kuri vēlas atrast partnerus ārvalstīs. 

Piedāvātie 
pakalpojumi 

Portālā ir iespējams: 
- ievietot informāciju par savu uzņēmumu (izvēlne „Add new 

Latvian company”); 
- ievietot biznesa sadarbības piedāvājumus (izvēlne „Add 

proposal”); 
- pievienot dokumentus un saites; 
- eksportēt atlasīto Latvijas kompāniju datus PDF formātā; 
- uzlaboti uzņēmumu un piedāvājumu meklēšanas veidi. 

Portālam ir 3 galvenās sadaļas: 
1. Latvijas kompāniju profili (izvēlne „Companies”) 

Šajā portāla sadaļā informāciju ievieto Latvijas uzņēmēji.  
2. Biznesa piedāvājumi (izvēlne „Proposals”)  
Šeit atrodama informācija par Latvijas un ārvalstu uzņēmumu 
sadarbības piedāvājumiem.  
3. Pasākumi (izvēlne „Events”)  

Svarīga 
informācija 

Informācijas izvietošana portālā ir bezmaksas. Visa informācija ir angļu 
valodā. 

Kur var 
saņemt 
informāciju? 
 

LIAA Biznesa informācijas nodaļa 
Tālrunis: 67039459  
E-pasts: exim@liaa.gov.lv 
Mājas lapa: http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/biznesa-
piedavajumi  

 
 

2. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
Projekta 
nosaukums 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network 
(EEN)) 

Projekta mērķis Veicināt biznesa sadarbību, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, sniedzot 
plašu pakalpojumu klāstu Eiropas uzņēmējiem  

Pakalpojuma 
saņēmējs 

Pakalpojumi ir veidoti maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet pieejami 
visiem interesentiem 

Pakalpojumi EEN Latvijā darbojas kā konsorcijs, kurā ietilpst 2 
partnerorganizācijas: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un 
Latvijas Tehnoloģiskais centrs.   
EEN Latvija piedāvā sekojošus pakalpojumus: 
- konsultācijas par ārējiem tirgiem un aktuāliem ES jautājumiem; 
- potenciālo sadarbības partneru atlase; 
- konsultācijas par ES atbalsta programmām; 
- starptautisko tehnoloģiju pārnesi; 
- konsultācijas par inovāciju jautājumiem. 

Finansējums Visi EEN Latvija pakalpojumi ir pieejami bez maksas 

Svarīga 
informācija 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas 
atbalsta kontaktpunktu tīkls. EEN ir apvienotas un koordinēti darbojas 
aptuveni 600 partnerorganizāciju, kurās nodarbināti ap 4000 speciālistu 
no 52 valstīm.  

mailto:exim@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/biznesa-piedavajumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/biznesa-piedavajumi
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Kur var saņemt 
informāciju? 
 

EEN Latvija LIAA birojs 
Pērses iela 2, Rīga LV-1442, Latvija  
Tālrunis: 67 039 430 
E-pasts: een@liaa.gov.lv  
www.een.lv  
EEN Latvija LTC birojs:  
Aizkraukles iela 21, 326. telpa 
Rīga, LV-1006 
Tālrunis: +371 67 540 703 
E-pasts:  een@edi.lv 
http://www.innovation.lv/ltc/  

 

3. Latvijas Garantiju aģentūra 

3.1. Mezanīna aizdevumi 

Mezanīna aizdevums ir ilgtermiņa aizdevums, kas ir ar paaugstinātu kredīta risku, ir 
subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku 
nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums.  
 
Mērķis Sniegt papildus ilgtermiņa finansējumu Latvijas komersantiem 

papildus bankas izsniegtajam aizdevumam, lai segtu visas 
ieguldījumu projekta izmaksas materiālos un nemateriālos aktīvos, 
kas ir saistīti ar jauna komersanta izveidi, esoša komersanta 
paplašināšanu, produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu 
produktiem vai vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.  

Aizdevuma apmērs Minimālais apmērs ir 100 000 LVL, un maksimālais apmērs ir 700 
000 LVL. Aizdevuma apmērs nepārsniedz 40 % no ieguldījumu 
projekta kopējām izmaksām.  

Termiņš  Maksimālais termiņš ir 10 gadi. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2011.gada  2.augusta noteikumi Nr.613 "Noteikumi 
par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju 
konkurētspējas uzlabošanai"  

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

Kontaktpersona Baiba Juhansone 
Tālrunis: 67359377 
E-pasts: baiba.juhansone@lga.lv 
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=54  

 

3.2. Kredītu garantijas 

Garantijas 
mērķis 

Palīdzēt komersantam saņemt finanšu pakalpojumu situācijās, kad 
komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs, lai 
kredītiestāde piešķirtu finansējumu nepieciešamā apjomā. 
Garantijas sniedz par šādiem finanšu pakalpojumiem:  

mailto:liaa@liaa.gov.lv
http://www.een.lv/
mailto:een@edi.lv
http://www.innovation.lv/ltc/
mailto:baiba.juhansone@lga.lv
http://www.lga.lv/index.php?id=54
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- aizdevumi investīcijām;  
- apgrozāmo līdzekļu aizdevumi;  
- finanšu līzings;  
- vietējais faktorings; 
- konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika 

garantija. 
Garantijas netiek piešķirtas par esošām finanšu saistībām.  

Garantijas 
apmērs 

Garantijas sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma pamatsummas, bet 
ne vairāk kā 1,5 milj. EUR vienam saimnieciskās darbības veicējam 
un ar to saistīto personu grupai vai 0,75 milj. EUR, ja saimnieciskās 
darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē.  

Garantijas 
termiņš/ 
pieteikšanās 

Garantijas maksimālais termiņš ir 10 gadi.  
Garantijas komersanti varēs saņemt līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Svarīga 
informācija 

Garantijas var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.  

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.997 „Noteikumi 
par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Projektu vadītāja Baiba Juhansone 
Tālrunis: 67359377  
E-pasts: baiba.juhansone@lga.lv  
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=39 

3.3. Eksporta garantijas 

Garantijas 
mērķis 

Eksporta kredīta garantija ir LGA saistības atlīdzināt eksportētājam (vai 
eksportētāju finansējošai bankai vai faktoringa sabiedrībai) zaudējumus, 
kas rodas, ja ārvalstu pircējs neveic atlikto maksājumu par piegādāto 
preci un/vai pakalpojumu eksporta līgumā noteiktajā atliktā maksājuma 
termiņā. 
Garantija sedz šādus riskus: 
− komerciālos riskus: pircēja maksātnespēja; pircēja atteikums veikt 

atlikto maksājumu; 
− politiskos riskus: ārvalstu institūciju aizliegums pircējam veikt 

atlikto maksājumu; atliktā maksājuma pārskaitīšanas vai valūtas 
konvertācijas neiespējamība dēļ politiskiem notikumiem, 
likumdošanas vai administratīviem pasākumiem ārvalstī; karš, 
revolūcija, sacelšanās, pilsoņu karš, masu nekārtības, vispārējais 
streiks, dabas katastrofas; publiskā pircēja neveikts atliktais 
maksājums. 

Garantijas 
apmērs 

Eksporta kredīta garantija sedz līdz 90 % no atliktā maksājuma apjoma, 
bet ne vairāk kā 1 milj. EUR vai ekvivalentu citā valūtā. 

Garantijas 
termiņš/ 
pieteikšanās 

Atliktā maksājuma (rēķinu par piegādēm apmaksas) termiņš nevar 
pārsniegt 2 gadus. 

Svarīga 
informācija 

− Eksporta kredīta garantija paredzēta risku segšanai tikai darījumiem 
uz valstīm ar paaugstinātu risku, jeb valstīm, kas neietilpst Eiropas 
Savienības vienotajā tirgū un nav viena no šādīm industriāli 

mailto:baiba.juhansone@lga.lv
http://www.lga.lv/index.php?id=41
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attīstītajām valstīm – Austrālija, Kanāda, Īslande, Japāna, 
Jaunzēlande, Norvēģija, Šveice un ASV; 

− Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijas izcelsmes preču 
eksportam. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumi Nr. 436 „Īstermiņa 
eksporta kredītu garantēšanas noteikumi”. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Projektu vadītājs Artūrs Karlsons 
Tālrunis: 67359385  
E-pasts: arturs.karlsons@lga.lv.  
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=46 

 

 

4. Sēklas, starta un riska kapitāla fondi 
Latvijas Garantiju aģentūra, izmantojot Eiropas Savienības Struktūrfondu finansējumu, 
nodrošina daļēju finansējumu jaunu sēklas, starta un riska kapitāla fondu izveidei Latvijā. Kā 
starpniekinstitūcijas fondu pārvaldīšanai ir izvēlētas kompānijas „BaltCap” un „Imprimatur 
Capital”. Fondu uzdevums ir investēt mazajos un vidējos uzņēmumos Latvijā. 

4.1. Imprimatur Capital sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds 

Programmas 
nosaukums 

Imprimatur Capital sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

Fonda darbība tika uzsākta 2010.gada 11.jūnijā un investīcijas 
turpināsies līdz 2013.gada beigām. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Sēklas un uzsākšanas kapitāla fondi nodrošinās agrīnas stadijas 
finansējumu inovatīviem mikro, mazajiem un vidējiem 
tehnoloģiju uzņēmumiem ar starptautisku izaugsmes potenciālu.  

Finansējums Imprimatur Capital  administrētais Sēklas fonds 4.5 miljonu 
eiro apmērā nodrošinās finansējumu vienam uzņēmumam līdz 
200 000 eiro.  
Uzsākšanas kapitāla fonds ir 6 miljonu eiro. 
Vienā uzņēmumā investēs līdz 500 000 eiro. 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Sadarbības modelis: 
- Sēklas kapitāla investors iegulda savu kapitālu, no ideju 

autoriem/ izgudrotājiem neprasot kapitāla ieguldījumu; 
- Izgudrotāji un biznesa ideju autori iegulda savu 

intelektuālo īpašumu; 
- Tipiski agrīnās stadijas investors vēlas iegūt savā 

īpašumā 10 – 50% uzņēmuma daļas; 
- Sēklas stadijas investīciju gadījumā investīcija var tikt 

sākotnēji realizēta kā konvertējams aizdevums; 

mailto:arturs.karlsons@lga.lv
http://www.lga.lv/index.php?id=46
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- Imprimatur Capital vēlēsies vietu uzņēmuma valdē vai 
padomē. 

Galvenie mērķa sektori ietver IT, telekomunikācijas, alternatīvo 
enerģiju un dabaszinātnes. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

SIA Imprimatur Capital Baltics 
Adrese: Rīga, Elizabetes iela 85A, Berga Bazārs, LV-1050  
Kontaktpersona: Toms Zvidriņš  
E-pasts: tz@impcap.com  
Tālrunis: +371 67365274 
Mājas lapa: www.icfm.lv 

 

4.2. BaltCap Latvijas riska kapitāla fonds  

Programmas 
nosaukums 

BaltCap Latvijas riska kapitāla fonds 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

Fonda darbība tika uzsākta 2010.gada 22.janvārī un investīcijas 
turpināsies līdz 2013.gadam. 

Programmas 
mērķis 

Fonds nodrošina attīstības finansējumu Latvijā bāzētiem mikro, 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar ievērojamu izaugsmes 
potenciālu, lai  ieviestu dzīvē inovatīvas, dzīvotspējīgas un uz eksportu 
orientētas biznesa  idejas. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Latvijā bāzēti mikro, mazie un vidējie uzņēmumi 

Finansējums Kopējais pieejamais finansējums Latvijas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem ir 30 miljoni eiro. 
 
Investīcijas tiek veiktas ar ieguldījumu uzņēmumu kapitālos apjomā no 
0.3 līdz 3 miljoniem eiro vienā uzņēmumā ar mērķi izveidot 
diversificētu portfeli, kas sastāvētu no 15-20 investīcijām. 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Fonds fokusējas uz tādiem sektoriem kā ražošana, pakalpojumi, 
enerģētika, informāciju tehnoloģijas un pēc Eiropas Savienības 
standartiem mazattīstītās nozares. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

BaltCap Latvia 
Adrese: Rīga, Ulmaņa gatve 86F, LV-1046  
Kontaktpersona: Jānis Pranēvičs  
E-pasts: janis.pranevics@baltcap.com  
Tālrunis: +371 67214225  
Mājas lapa: www.baltcap.com/en/jeremie-funds/latvia/lv  

 

4.3. Citi investīciju fondi 

− AB.LV Private Equity Fund. Fonds pārvalda vairākus investīciju fondus ar atšķirīgām 
programmām un ienesīgumu, tostarp akciju fondu, attīstības valstu obligāciju fondu, 
korporatīvo obligāciju fondu un privātā kapitāla fondu, kā arī piedāvā individuālo 

mailto:tz@impcap.com
http://www.icfm.lv/
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ieguldījumu pārvaldīšanu lieliem investīciju portfeļiem. Mājas lapa: 
http://www.ablv.com/en/ 

− AS “Eko Investors”. Eko Investors ir fondu un uzņēmumu pārvaldītājs, kas ir veicis 
ieguldījumus vairāk nekā 30 jaunos un strauji augošos uzņēmumos Latvijā. Eko Investors 
ir dibināts 2000. gadā un kompānijā strādā ne tikai finanšu un investīciju izvērtēšanas 
eksperti, bet arī juristi, personāla vadības, uzņēmumu vadības, mārketinga un citu jomu 
speciālisti, kuri vajadzības gadījumā tiek piesaistīti komercsabiedrībām, lai sekmētu to 
attīstību.  Mājas lapa: http://www.ekoinvestors.lv/lv/ 

− NCH Advisors Inc. NCH Advisors Inc. ir lielākais ASV Investīciju Fonds Latvijā. Jau 
investējuši 3.5 miljardus USD Krievijas, bijušajās Padomju Savienības dalībvalstu un 
Austrumeiropas tirgos. Mājas lapa: http://www.nchcapital.com/ 

− SIA “Hanseatic Capital Latvia”. Fonds specializējas investīcijās perspektīvos mazos un 
vidējos uzņēmumos Austrumeiropā. Mājas lapa: http://www.hanseaticcapital.net/ 

− SIA “PriBalt”. PriBalt Capital ir investīciju kompānija, kas nodarbojas ar izdevīgāko 
investīciju darījumu meklēšanu investoru un savu līdzekļu ieguldīšanai. Uzņēmums 
sadarbojas ar vairāk kā 30 Eiropas un globālajiem investīciju fondiem. Mājas lapa: 
http://www.pribalt.lv/ 

− SIA “Zaļās gaismas investīcijas”. Fondu vadības uzņēmums, kurš savu darbību uzsāka 
2005.gadā un kopš tā laika ir veicis investīcijas 10 dažādu nozaru projektos. Investoru 
lokā ir vairāk kā 15 Latvijas un ārvalstu privātie investori, institucionālie investori. Mājas 
lapa: http://zgi.lv/ 

− Enterprise Investors. Privātā kapitāla fonds, kas darbojas Polijā, Centrālajā un 
Austrumeiropā. Jau investējuši 1.4 miljardus EUR 122 uzņēmumos. Ieinteresēti investēt 
uzņēmumos, kas jau ir pierādījuši sevi ar kvalitatīvu preci un pakalpojumu. Mājas lapa: 
http://www.ei.com.pl/en/about-ei/who-we-are  

− AMBIENT SOUND INVESTMENTS. Sēklas investīciju uzņēmums no Igaunijas. 
Investē tehnoloģiskajos projektos un investoru lokā ir vieni no galvenajiem Skype 
inženieriem, kā arī tehnoloģiju un finanšu profesionāļi. Mājas lapa: http://www.asi.ee/en 

 

5. Latvijas Hipotēku un zemes banka 
 
Programmas 
Mikrokreditēšanas programma 
Starta programma 
MVU izaugsmes aizdevumi 
Konkurētspējas programma 
Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem 

5.1. Mikrokreditēšanas programma 

Finansējuma 
mērķis 

Uzlabot  mikroaizdevumu pieejamību mikrouzņēmumiem un 
pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, 
tādējādi veicinot nodarbinātību un Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
Kopējais mikroaizdevumiem paredzētais  finansējums ir 4,4 miljoni 
LVL, tai skaitā 800 tūkstoši LVL liels Hipotēku bankas 

http://www.ablv.com/en/
http://www.ekoinvestors.lv/lv/
http://www.nchcapital.com/
http://www.hanseaticcapital.net/
http://www.pribalt.lv/
http://zgi.lv/
http://www.ei.com.pl/en/about-ei/who-we-are
http://www.asi.ee/en
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līdzfinansējums. 
Finansējuma 
saņēmēji 

− Mikrouzņēmumi: 
− darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus; 
− gada neto apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 1.4 milj. 

LVL. 
− Biznesa uzsācēji pirms uzņēmuma dibināšanas. 

Informācija par 
aizdevumu 

− Maksimālā summa ir līdz 10 000 LVL, apgrozāmiem līdzekļiem - 
līdz 5000 LVL; 

− Aizdevumu var saņemt LVL ar fiksētu likmi no 5% līdz 8% vai 
mainīgu procentu likmi no 0% līdz 3% plus 6 mēneši RIGIBOR; 

− Aizdevuma termiņš līdz 5 gadiem; 
− Biznesa projektiem līdz 5 tūkstošiem LVL aizņēmēja līdzdalība ir 

0%, ja projekta kopējā summa pārsniedz 5 tūkstošus LVL, aizdevumu 
piešķir 90% apmērā no projekta summas, un 10% līdzfinansē 
uzņēmējs. 

 
Aizdevumam programmas ietvaros ir pieejams grants aizdevuma 
dzēšanai. Granta summa var sasniegt 50% no investīcijām piešķirtās 
mikroaizdevuma summas, bet: 

− ne vairāk kā 500 latu, ja projekts tiek realizēts Rīgā, Daugavpilī, 
Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī 
vai Rīgas pilsētai pieguļošajās pašvaldībās: Ādažu novadā, Babītes 
novadā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, 
Ķekavas novadā, Mārupes novadā, Olaines novadā, Ropažu novadā, 
Salaspils novadā, Stopiņu novadā; 

− ne vairāk kā 750 latu, ja biznesa projekts tiek īstenots pārējā Latvijas 
teritorijā. 

Nodrošinājums Uz mikrokredīta piešķiršanas brīdi nav nepieciešams aizdevuma 
nodrošinājums. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.698 „Noteikumi 
par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" 
ietvaros.” 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukumā 4, Rīgā 
Tālrunis: 80000100 
E-pasts: 80000100@hipo.lv  
Mājas lapa: 
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_progra
mma 

5.2. Starta programma 

Programmas 
mērķis 

Paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī, attīstot biznesa 
uzsācēju zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī sniedzot tiem 
finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai. 

Mērķauditorija Iedzīvotāji darbspējas vecumā (tai skaitā bezdarbnieki, kuri ir izteikuši 
vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību) un jaundibināti 
komersanti (reģistrēti ne agrāk kā 3 gadus pirms pieteikuma 

mailto:80000100@hipo.lv
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma
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iesniegšanas). 
Atbalstu konsultāciju un aizdevumu veidā var saņemt arī personas, 
kuras jau veic saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt 
saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā (tai skaitā jauna 
produkta ražošanai vai jauna pakalpojuma sniegšanai).  

Atbalsta 
pasākumi 

- Konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā; 
- Finansiālais atbalsts līdz 54 000 LVL; 

Informācija par 
konsultācijām 
un apmācībām 

Konsultācijas: 
Konsultācijas biznesa plāna izstrādē un projekta realizācijā tiks sniegtas 
tajās bankas filiālēs, kurās tiks pieņemti pieteikumi uz atbalsta 
saņemšanu.  

Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.293 Par darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanai.” 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukumā 4, Rīgā 
Tālrunis: 80000100 
E-pasts: 80000100@hipo.lv  
Mājas lapa: 
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma 

5.3. MVU izaugsmes aizdevumi 

Finansējuma 
mērķis 

Uzlabot Latvijā reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju pieeju 
finansējumam, lai atjaunotu un veicinātu Latvijas tautsaimniecības 
attīstību.  

Finansējuma 
saņēmēji 

Mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās 
darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu 
risku dēļ. 

Aizdevumi investīcijām 
Valūta LVL vai EUR 
Maksimālais 
finansējums 

 līdz 300 000 LVL, bet ne vairāk kā 75% no kopējām projekta 
izmaksām; 

 līdz 2 miljoniem latu – lauksaimniekiem. 
Līdzfinansējums Vismaz 25% vai piesaistot citus kredītresursus, kuriem nav piešķirts 

nekāds publiskais finansējums. 
Nodrošinājums Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums. 
Apgrozāmo līdzekļu aizdevums (t.sk. kredītlīnijas) 
Maksimālais 
finansējums 

Līdz 200 000 LVL 

Nodrošinājums Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums. 
Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi nr. 1065 
„Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo 
komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 
attīstības veicināšanai.”  

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukumā 4, Rīgā 
Tālrunis: 80000100 

mailto:80000100@hipo.lv
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma
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E-pasts: 80000100@hipo.lv  
Mājas lapa: 
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_izaugsmes_aizdevu
ms 

5.4. Konkurētspējas programma  

Finansējuma 
mērķis 

Konkurētspējas programmas ietvaros tiek sniegti aizdevumi Latvijā 
reģistrētiem komersantiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās 
darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu 
risku dēļ. 

Finansējuma 
saņēmēji 

Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi (MVU), kuriem ir ekonomiski 
pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu 
finansējums paaugstinātu risku dēļ. 

 Investīciju aizdevums 
Maksimālais 
finansējums 

Līdz 5 milj. LVL, bet ne vairāk kā 75% no kopējām projekta izmaksām.  
Minimālā aizdevuma summa 200 000 LVL* 
* ja komersanti ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenotāji - plāno pieteikties 
Eiropas Savienības fondu finansiālajam atbalstam vai tam ir spēkā līgums par Eiropas 
Savienības fondu finansiāli atbalstītā projekta īstenošanu - tad aizdevumiem minimālā summa 
netiek ierobežota. 

Nodrošinājums Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums. 
Investīciju aizdevumiem par papildus nodrošinājumu var tikt piesaistītas 
LGA garantijas 

 Apgrozāmo līdzekļu aizdevums (t.sk. kredītlīnijas) 
Maksimālais 
finansējums 

Līdz 2.5 milj. LVL 
Minimālā aizdevuma summa 100 000 LVL* 
* ja komersanti ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenotāji - plāno pieteikties 
Eiropas Savienības fondu finansiālajam atbalstam vai tam ir spēkā līgums par Eiropas 
Savienības fondu finansiāli atbalstītā projekta īstenošanu - tad aizdevumiem minimālā summa 
netiek ierobežota. 

Nodrošinājums Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums. 
Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumi nr. 164 „Par 
aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai.” 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukumā 4, Rīgā 
Tālrunis: 80000100 
E-pasts: 80000100@hipo.lv  
Mājas lapa: 
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/komersantu_konkuretspej
as_uzlabosanas_programma 

5.5. Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem 

Finansējuma 
mērķis 

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai.  
Aizdevumus piešķir līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Finansējuma 
saņēmēji 

− Lauksaimniecības produktu ražotāji; 
− Lauksaimniecības produktu kooperatīvās sabiedrības; 

mailto:80000100@hipo.lv
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− Augļu un dārzeņu ražotāju grupas. 
Maksimālais 
finansējums 

5 000 LVL līdz 700 000 LVL  
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo saimniecību gadījumā - 
līdz 2 milj. LVL 

Nodrošinājums Aizdevumiem iespējams piesaistīt Lauku Attīstības Fonda garantijas. 
Programmu 
regulējošie 
Ministru 
kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr. 403 "Kārtība, 
kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai." 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukumā 4, Rīgā 
Tālrunis: 80000100 
E-pasts: 80000100@hipo.lv  
Mājas lapa: 
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_aizd
evumi_lauksaimniekiem 

 

6. Lauku atbalsta dienests 
 
Aktualitātes: 

Programma Projektu pieņemšana 
LEADER Atkarībā no rīcības grupas  

 

6.1. LEADER  

Daudzas vietējās rīcības grupas turpina projektu pieņemšanu dažādās aktivitātēs. Plašāku 
informāciju skatīt saitē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-
pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-
teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-
attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-
termini/  

 
Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un 
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā 

 
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras 
rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība 
ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem 
uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. LEADER veida pasākumu ietvaros var 
īstenot neliela apjoma investīciju projektus, kur finansiālu atbalstu var saņemt biedrības un 
nodibinājumi, pašvaldības, citas fiziskas un juridiskas personas. 
 

Mērķis Veicināt lauku ekonomikas dažādošanos un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, 

http://www.lafo.gov.lv/
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http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/
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nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību vai 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos. 

Pieejamais 
finansējuma 
apjoms 

Viena projekta atbalsta apjoms (attiecināmo izmaksu summa) 
nepārsniedz 20 000 LVL, ja vien attiecīgās Vietējās attīstības 
stratēģijas rīcības plānā nav noteikts savādāk. 

Līdzfinansējuma 
apjoms 

- Līdz 100% - biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu 
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā 
labuma organizācijas status;  

- Līdz 90% - biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām; 
- Līdz 60% - citām juridiskām un fiziskām personām. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai 
fiziskas personas, kuras īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas teritorijā. 

Pieejamie 
pasākumi 

- ELFLA 1.ass pasākumi, kurus īsteno ar LEADER pieeju: 
 Lauku saimniecību modernizācija; 
 Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

- ELFLA 3.ass pasākumi, kurus īsteno ar LEADER pieeju: 
 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu); 
 Tūrisma aktivitāšu veicināšana; 
 Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem. 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 
 

- Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem 
iedzīvotājiem;  

- Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Termiņš projektu 
iesniegšanai 

Atbilstoši katras vietējās rīcības grupas (turpmāk-VRG) 
izsludinātajam paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanu.  
Iepazīties ar VRG darbības teritorijām un rīcības plāniem var Lauku 
atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/es-
atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/pieteiksanas-
noderiga-informacija/2420/ 

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi 

Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumi Nr.783 "Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un 
zivsaimniecības attīstībai" 

Saite uz plašāku 
informāciju 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-
pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-
strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/pieteiksanas-noderiga-informacija/2420/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/pieteiksanas-noderiga-informacija/2420/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1060/pieteiksanas-noderiga-informacija/2420/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=195351&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=195351&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=195351&from=off
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
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dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-
strategiju-istenosanas-teritorija/ 

 
 

7. Lauku Attīstības Fonds 
Lauku Attīstības Fonds ir Zemkopības ministrijas pakļautībā esoša valsts iestāde, kas 
veicina Latvijas lauku līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, garantējot lauku uzņēmēju 
īstermiņa un ilgtermiņa kredītus, atbalstot lauksaimniecības ražošanas efektivitātes 
palielināšanu, lauku dzīves labklājības paaugstināšanu, nodarbinātības dažādošanu, kā arī 
lauksaimniecības produkcijas kvalitātes paaugstināšanu un eksportu, apkārtējās vides 
saglabāšanu un sakopšanu. 
 
Programmas 
nosaukums 

Lauku Attīstības Fonda garantijas 

Programmas 
mērķis 

Nodrošināt nepārtrauktu un pieprasījumam atbilstošu iespēju lauku 
uzņēmējiem saņemt kredītu garantijas nepietiekoša kredīta 
nodrošinājuma gadījumos. Kredītu garantijas, atbilstoši nozares 
vajadzībai, pieejamas visiem lauku uzņēmējiem, lai izmantotu tās 
ražošanas paplašināšanai, jaunu ražotņu izveidei, vides saglabāšanas, 
sakopšanas un lauku ekonomikas dažādošanas pasākumiem.  

Finansējuma 
saņēmējs 

Komersanti, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam. 

Finansējums Katra pasākuma ietvaros atšķirīga maksimālā atbalsta intensitāte, skatīt 
saiti: http://www.lafo.gov.lv/index.php?doc=9 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Atbalstāmie pasākumi: 
- Aizdevumi zemes iegādei; 
- Lauku saimniecību modernizācija; 
- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana; 
- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem; 
- Arodapmācības un informācijas pasākumi; 
- Lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un 

pielāgošana; 
- Zvejas un akvakultūras pasākumi; 
- Citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai; 
- Garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, kas 

Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauk-
saimniecības politikas īstenošanas pasākumos. 

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi  

Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.746 
„Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Lauku Attīstības Fonds 
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981 
Tālrunis: 67 509 178 
E-pasts: laf@citadele7.lv 
Mājas lapa: http://www.lafo.gov.lv/  

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
http://www.lafo.gov.lv/index.php?doc=9
mailto:laf@citadele7.lv
http://www.lafo.gov.lv/
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8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” 

 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu 
novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai 
gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos 
energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai). 
Papildus informācija ir pieejama sekojošā saitē: 
 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/ 

8.1. Plānotās programmas 
8.1.1. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai (3.kārta) 

Programmā plānoti Ministru kabineta noteikumu grozījumi. Par atbalsta iespējām vēl lems 
Ministru kabinets. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas 
lapā. 
Programmas 
nosaukums 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
(3.kārta). Projektu iesniegšana līdz š.g. 22.augustam. 
 

Programmas 
mērķis 

Programmas īstenošanas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšana, nodrošinot pāreju no fosilo energoresursu izmantojošām 
tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām 
tehnoloģijām, kā arī uzlabojot ēku energoefektivitāti. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Projektu iesniegumu iesniedzēji ir Latvijā reģistrēti komersanti un 
izglītības iestādes.  

Finansējums Kārtā pieejamais finansējums ir vairāk kā 20 milj. LVL no kuriem 75% 
pieejamā finansējuma paredzēti uzņēmumu projektiem un 25% - 
izglītības iestāžu projektiem. 
Maksimālā atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām nepārsniedz: 
 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem; 
 55 % – vidējiem komersantiem; 
 45 % – lielajiem komersantiem; 
 35 % – komersantiem, ja tie līdz projekta iesniegšanai 

atbildīgajā iestādē ir ieguvuši tiesības pārdot saražoto 
elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma 
veidā vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā 
uzstādīto elektrisko jaudu. 

 85 % – izglītības iestādēm, neatkarīgi no iestādes juridiskā 
statusa. 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju: 
 ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273653
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273653
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vienkāršotās renovācijas darbi; 
 energoefektivitāti paaugstinoši papildus ieguldījumi esošajās 

ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās vai jaunu ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, kuras tieši nodrošina 
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu ēkās; 

 iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai 
izmantošanai; 

 energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana; 
 elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana. 

- Ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai 
saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 
 papildu ieguldījumi pārejai no siltumapgādes sistēmām ēkās, 

kas izmanto enerģiju, kas ražota no fosilajiem energoresursiem 
vai iepirkta no centralizētās siltumapgādes sistēmas, uz 
siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. 

- Kombinētās sistēmas, kas apvieno iepriekšminētos divus 
ieguldījumu risinājumus; 

- Biomasas tehnoloģiju, kuru kopējā uzstādītā siltuma jauda 
nepārsniedz 3 MW un biomasas koģenerācijas staciju, kuru kopējā 
uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW iegādes, piegādes, 
uzstādīšanas vai būvniecības un pieslēgšanas inženiertīkliem 
izmaksas; 

- Nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā 
uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas 
ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo 
uzstādāmo siltuma jaudu. 

Svarīga 
informācija 

Uz projekta iesniegšanas brīdi ir jāiesniedz būvvaldē akceptēts  
būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta 
ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai, ja paredzēta vienkāršota 
renovācija, ir būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā 
veicamajiem darbiem (kopija), vai, ja projekta aktivitāšu īstenošanai 
nav nepieciešami būvvaldes akceptēti dokumenti un atļaujas ir 
pievienotas  citas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, projekta 
aktivitāšu uzsākšanai  
 

Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi  

Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikumu” skatīt: 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273653  

Kur var saņemt 
informāciju? 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
E-pasts: razosana_kpfi@varam.gov.lv 
Mājas lapa:  
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/ 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273653
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/
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8.1.2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 
sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes 
infrastruktūras ieviešanai 

Programmas 
nosaukums 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – 
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai 

Programmas 
mērķis 

Programmas mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, atbalstot elektromobiļu ieviešanu un to uzlādes 
infrastruktūras izveidošanu Latvijā.  

Finansējuma 
saņēmējs 

Projekta iesniegumu iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai 
pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas, 
Latvijas Republikā reģistrēti komersanti, kā arī fiziskās personas. 
Pēdējā minētā projektu iesniedzēju grupa var pieteikties tikai konkursa 
1.aktivitātei (skatīt zemāk). 

Finansējums Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir  3 522 621 LVL, kur 
1.aktivitātei paredzēts novirzīt 1 761 310 LVL, bet 2.aktivitātei - 1 761 
311 LVL.  
Maksimāli pieļaujamā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta 
intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām: 
 1.aktivitātei ir 45%-85% atkarībā no projektu iesniedzēju 

grupas; 
 2.aktivitātei – 50%-85% atkarībā no projektu iesniedzēju 

grupas. 
Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Konkursa ietvaros plānots atbalstīt šādas 2 aktivitātes: 
 1.aktivitāte – elektromobiļu iegāde. Konkursa ietvaros 

elektromobilis ir tikai ar elektrību darbināms jauns, rūpnieciski 
ražots L7e vai M1 kategorijas vieglais pasažieru 
transportlīdzeklis, kura maksimālais nobraukums starp uzlādes 
reizēm ir vismaz 100 kilometri un maksimālais ātrums – vismaz 
100 kilometri stundā; 

 2.aktivitāte – ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes 
staciju, kas ietver gan 43kW maiņstrāvas, gan 50kW līdzstrāvas 
uzlādes iespēju, iegāde, montāža un uzturēšana divu gadu laikā 
pēc uzlādes staciju uzstādīšanas, kā arī pieslēgšana sadales 
elektriskajam tīklam (maiņspriegums – 3x400/230V, elektriskā 
strāva – 120A). Uzlādes stacijas paredzēts izvietot netālu (līdz 
500m) no nozīmīgām satiksmes plūsmām: valsts galvenajiem 
un reģionālajiem autoceļiem, tostarp degvielas uzpildes stacijās 
vai lielveikalu autostāvvietās. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
E-pasts: razosana_kpfi@varam.gov.lv 
Mājas lapa: 
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778  

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778
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9. Citi atbalsta instrumenti 

9.1.  Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros 
veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem 

Atbalsta mērķis Veicināt ekonomikas ātrāku atveseļošanu, piesaistot Latvijai lielās 
investīcijas. 

Projektu 
iesniegšanas termiņš 

Līdz 2013.gada 1.oktobrim 

Finansējuma 
saņēmējs 

− Latvijā reģistrētas komercsabiedrības; 
− Ārvalstu komercsabiedrības, kuras reģistrētas Latvijā kā 

nodokļu maksātāji. 
Tiesības piemērot nodokļu atlaidi ir nodokļu maksātājiem, kuri 
piecu gadu laikā ir veikuši ieguldījumus vismaz 3 milj. latu apmērā 
pamatlīdzekļos, kas izmantojami nodokļa maksātāja saimnieciskās 
darbības veikšanai likumā noteiktajās atbalstāmajās prioritārajās 
nozarēs un nodrošina jauna darbības profila uzsākšanu, esošās 
darbības modernizāciju vai paplašināšanu, vai vispārēju darbības 
procesa būtisku maiņu. 

Atbalsts Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 172.pants  „Nodokļa 
atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem 
sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem” paredz piemērot atlaidi: 
 25% apmērā no ieguldījumu summas (ja kopējā sākotnējo 

ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 35 milj. latu); 
 15% apmērā no ieguldījumu summas (ja kopējā sākotnējo 

ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 35 milj. latu). 
Lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu vai 
noraidīšanu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz Ekonomikas 
ministrijas izvērtējumu par projekta ietekmi uz valsts ekonomiku un 
konkurenci. 
Atbalsta kombinēšana 
Nodokļa atlaide kopā ar komercdarbības papildu atbalstu 
nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti 
neatkarīgi no tā, vai atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai 
Eiropas Savienības līdzekļiem:  
 mazajām (sīkajām) komercsabiedrībām – 70 %;  
 vidējām komercsabiedrībām – 60 %;  
 lielajām komercsabiedrībām – 50 %. 

Atbalstāmās nozares Atbalstāmās prioritārās nozares: 
 pārtikas produktu ražošana (NACE C10); 
 dzērienu ražošana (NACE C11); 

koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot 
mēbeļu ražošanu; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 
(NACE C16);  

 ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE C20), 
 izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (NACE C20.6);  
 farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 
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ražošana (NACE C21);  
 gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE C22); 
 metālu ražošana (NACE C24), izņemot tērauda rūpniecības 

produktu ražošanu; 
 gatavo metālizstrādājumu ražošana (NACE C25), izņemot 

mašīnu un iekārtu, kā arī ieroču un munīcijas ražošanu 
(NACE C25.4); 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 
C26); 

 elektrisko iekārtu ražošana (NACE C27); 
 citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu 

ražošana (NACE C28); 
 automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE C29); 
 citu transportlīdzekļu ražošana (NACE C30), izņemot kuģu 

un peldošo iekārtu būvi (NACE C30.11); 
 mēbeļu ražošana (NACE C31); 
 telekomunikācija (NACE J61); 
 datorprogrammēšana un saistītās darbības (NACE J62), 

izņemot konsultēšanu datoru lietojuma jautājumos (NACE 
J62.02); 

 uzglabāšanas un transporta palīgdarbības (NACE H52). 
Programmu 
regulējošie 
normatīvie akti 

Likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli” - 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34094 

Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.78 
„Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas 
kārtība” - http://www.likumi.lv/doc.php?id=243614 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Ekonomikas ministrija 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments 
Uzņēmējdarbības, ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta nodaļa 
Kontaktpersona: Edmunds Fernāts 
Tālrunis: 67013053 
E-pasts: Edmunds.Fernats@em.gov.lv 
Mājas lapa: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30691  

 

9.2. Biznesa eņģeļi 

Latvijas privāto investoru asociācija. Privātie investori jeb biznesa eņģeļi ir 
privātpersonas, kas uzņemas augstu risku, investējot kapitālu uzņēmumos, pirms tiem aizdot 
naudu gatavas bankas vai riska kapitāla fondi. Biznesa eņģeli ir cilvēki ar kapitālu un lielu 
pieredzi, kuri dažādu iemeslu dēļ iegulda savus brīvos līdzekļus un arī pieredzi iesācēju 
radītās biznesa idejās, jo īpaši inovācijās. Privātie investori ir gatavi uzņemties lielāku risku, 
lai potenciāli iegūtu lielāku atdevi. Līdztekus finanšu ieguldījumam tie sniedz uzņēmējam arī 
pieredzējuša eksperta palīdzību, kontaktus un konsultācijas, ko citādā veidā uzņēmējs nevar 
iegūt. 
Saite uz plašāku informāciju: www.biznesaengeli.lv 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34094
http://www.likumi.lv/doc.php?id=243614
mailto:Edmunds.Fernats@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30691
http://www.biznesaengeli.lv/
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9.3. Eiropas Savienības 7.ietvarprogramma 

Programmas 
nosaukums 

ES 7. Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai/ Seventh 
Framework Programme (FP7) 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

Atkarīgs no specifiskā uzsaukuma.  
2012.gada 10.jūlijā izsludināts pēdējais un lielākais ES 2007.–
2013.gada budžeta ietvara konkurss ES pētniecības un zinātnes 
programmā. Plašāka informācija saitē: 
http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/no-es-ir-pieejami-8-miljardi-
eiro-petniecibai-inovacijam-jaunam-darba-vietam  
Kontaktinformācija par konkursu: http://www.sza.gov.lv/?p=87_93  

Programmas 
mērķis 

Sekmēt pētniecību un tehnoloģiju izstrādi Eiropā.  

Finansējuma 
saņēmējs 

Universitātes, pētniecības centri, lielie un mazie uzņēmumi, valsts 
institūcijas, nevalstiskās organizācijas, individuālie pētnieki.  

Finansējums 
 

- Kopējais programmā pieejamais finansējums  apmēram 50 miljardi 
EUR; 

- Finansējuma apjoms ir atkarīgs no katra specifiskā uzsaukuma, bet 
vidējais projektu finansiālais apjoms ir 300 000 eiro līdz pat 3 
miljoni eiro; 

- Maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta intensitāte pētniecības 
aktivitātēm ir 75 %, projekta vadībai 100 %, demonstrācijas 
aktivitātēm 50 %.  

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

Pētniecības darbs (personāla izmaksas, iekārtu nolietojums, materiāli, 
nelielas iekārtu iegādes izmaksas), demonstrācijas/testēšanas 
aktivitātes un projekta vadība (personāls, sanāksmes, ceļa izdevumi, 
mājas lapas un citu komunikācijas pasākumu īstenošana).  

Kur var saņemt 
informāciju? 
 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (LIAA) 
Pērses iela 2, Rīga 
Tālrunis: 67039469 
E-pasts: een@liaa.gov.lv  
Mājas lapa: www.een.lv  

 
 

9.4. EUREKA 

Programmas 
nosaukums 

EUREKA 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

Nepārtraukts 
 

Programmas 
mērķis 

EUREKA ir starptautiska programma, kas radusies kā politiska 
iniciatīva Eiropas valstu sadarbības veicināšanai. Programmas mērķis 
ir inovatīvu civilo tehnoloģiju pētīšana, izstrādes un ieviešanas jomā, 
galvenokārt, mazajos un vidējos uzņēmumos. 

Finansējuma 
saņēmējs 

− Komercsabiedrības;  
− Valsts zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko 

http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/no-es-ir-pieejami-8-miljardi-eiro-petniecibai-inovacijam-jaunam-darba-vietam
http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/no-es-ir-pieejami-8-miljardi-eiro-petniecibai-inovacijam-jaunam-darba-vietam
http://www.sza.gov.lv/?p=87_93
mailto:een@liaa.gov.lv
http://www.een.lv/
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institūciju reģistrā.  
Projektam ir jābūt starptautiskam, t.i. projekta izpildes grupā jeb 
konsorcijā ir jābūt vismaz diviem dalībniekiem no dažādām 
EUREKA dalībvalstīm.  
Visu dalībvalstu Nacionālo projektu koordinatoru kontaktdatus, 
partnerus meklējošo projektu aprakstus, projekta starptautisko 
veidlapu un citu informāciju var atrast EUREKA Sekretariāta mājas 
lapā: www.eurekanetwork.org.  

Finansējums − EUREKA programmā projektiem nav centralizēta Eiropas 
finansējuma; 

− Katram projekta dalībniekam par finansējumu ir jārūpējas 
pašam. Tomēr visās programmas dalībvalstīs ir izdalīti līdzekļi 
savas valsts projektu dalībnieku atbalstam. Valsts budžeta 
finansējuma saņemšanas iespēju nosaka projekta kvalitāte. 
Latvijā EUREKA projektiem ir jāiztur projektu konkurss 
finansēšanai no Latvijas valsts budžeta. Atbalsta pretendentam 
viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs 
no atbalstāmajām izmaksām ir 91000 LVL. 

− Katra dalībnieka atbalsta intensitāte no attiecināmajām 
izmaksām nepārsniedz 80% 

Vairāk par atbalsta intensitāti lūdzu skatīt www.lza.lv, ES 
programmas, EUREKA 

Atbalstāmās 
darbības/izmaksas 

− Projekta izpildītāju (zinātniskie darbinieki un palīgpersonāls, kas 
piedalās zinātniskā projekta īstenošanā) darba samaksa; 

− Zinātniskajā projektā izmantotās aparatūras un iekārtu izmaksas; 
− Ar ēku un zemes izmantošanu saistītās izmaksas; 
− Citi pamatdarbības izdevumi, ieskaitot materiālu, piederumu un 

tamlīdzīgu priekšmetu izmaksas, kas tieši saistītas ar zinātniski 
pētniecisko projektu; 

− Patentu iegūšanas un apstiprināšanas izmaksas.  
Programmu 
regulējošie 
Ministru kabineta 
noteikumi  

Ministru kabineta 2007.gada  9.oktobra noteikumi Nr.678 „Kārtība, 
kādā piešķir valsts atbalstu projektu īstenošanai pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā EUREKA programmas 
ietvaros” 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Nacionālais projektu koordinācijas (NPK) centrs 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050  
Koordinatore: Dr. I.Beverte, tālrunis: 29464250, 
E-pasts: beverte@edi.lv  
Mājas lapa: http://www.lza.lv 

 

9.5. Speciālās ekonomiskās zonas  

Brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas izveidotas 1997.gadā uz 20 gadiem (līdz 
2017.gadam) ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Latvijas reģionos, radot labvēlīgu vidi tās 
attīstībai. Viena no brīvostu un speciālo ekonomisko zonu priekšrocībām ir tā, ka tur 
reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma 
nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus (PVN, 
akcīzes nodoklis, muitas nodoklis u.c.), tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos. 
Latvijā ir 4 speciālās ekonomiskās zonas: 

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.lza.lv/
mailto:beverte@edi.lv
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=91
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- Rīgas brīvosta, saite uz plašāku informāciju - www.freeportofriga.lv 
- Ventspils brīvosta, saite uz plašāku informāciju - www.portofventspils.lv 
- Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, saite uz plašāku informāciju - www.rsez.lv 
- Liepājas speciālā ekonomiskā zona, saite uz plašāku informāciju - 

www.portofliepaja.lv. 
Pieteikšanās brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas statusa piešķiršanai uzņēmumam 
notiek konkrētajā brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, saskaņā ar regulējošo 
likumdošanu. 

9.6. Nodarbinātības valsts aģentūra 

Šobrīd aktīvie pasākumi darba devējiem: 
- Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma;  
- Pasākums noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība); 
- Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam. 

Saite uz plašāku informāciju http://www.nva.lv/index.php?cid=5 
 

9.7. Erasmus for Young Entrepreneurs - programma jaunajiem 
uzņēmējiem 

Programmas 
nosaukums 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

Programmas 
mērķis 

Sniegt iespējas un atbalstu jaunajiem uzņēmējiem doties pieredzes apmaiņā 
uz dažādām Eiropas valstīm uz laika posmu no 1 līdz 6 mēnešiem uz 
pieredzējušiem uzņēmumiem Eiropā. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Jebkurš jaunais uzņēmējs (gan tāds, kuram ir jau reģistrēts uzņēmums, gan 
arī tas, kam vēl ir tikai biznesa plāns), kas paredz jauna produkta vai 
pakalpojuma attīstību. 

Finansējums Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas 
apmaiņas laikā (800-1000 Eiro) mēnesī atkarībā no valsts. 

Kur var 
saņemt 
informāciju? 

Šobrīd kā nosūtītāj organizācijas programmā ir iesaistījušās un Latvijā 
darbojas divas organizācijas – Biznesa augstskola Turība un Lietišķo 
sieviešu apvienība. 
Biznesa augstskola Turība: 
http://www.turiba.lv/lat/zinatne/erasmus_jaunajiem_uznemejiem/  
Lietišķo sieviešu apvienība: 
http://www.lbwa.lv/lv/projekti/erasmus-jaunajiem-uznemejiem/ 

 

9.8. Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā 

Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā ir Kultūras ministrijas struktūrvienība, 
kuras darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas Kopienas programmu „Kultūra” (2007-
2013) (turpmāk – „Kultūra”) un „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) īstenošanu Latvijā. 
 

http://www.freeportofriga.lv/
http://www.portofventspils.lv/
http://www.rsez.lv/
http://www.portofliepaja.lv/
http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2926&from=0
http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=437&id=17&from=5#13
http://www.nva.lv/index.php?cid=5
http://www.turiba.lv/lat/zinatne/erasmus_jaunajiem_uznemejiem/
http://www.lbwa.lv/lv/projekti/erasmus-jaunajiem-uznemejiem/
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Programmas 
nosaukums 

Eiropas Kopienas programma „Kultūra (2007-2013)” 
 

Projektu 
iesniegšanas 
termiņš 

Programma darbojas no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 
31.decembrim. 

Programmas 
mērķis 

Programma ir izveidota, lai uzlabotu kopējo kultūras telpu Eiropas 
iedzīvotājiem, kas balstīta uz kopēju kultūras mantojumu, attīstot 
sadarbību kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem valstīs, 
kas līdzdarbojas šajā Programmā, ar mērķi sekmēt Eiropas pilsonības 
izvirzīšanu priekšplānā. Programma ir atvērta kultūras organizācijām, kas 
nav audiovizuālās jomas organizācijas. Programma ir paredzēta trīs 
noteiktu mērķu sasniegšanai: 

− veicināt visu to personu starptautisku mobilitāti, kas strādā ES 
kultūras jomā;  

− veicināt mākslas darbu un kultūras un mākslas produktu 
starptautisku apriti;  

− veicināt starp kultūru dialogu. 
Finansējuma 
saņēmējs 

Valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu un biroju, kas pēc 
juridiskās adreses ir reģistrēts kādā no Programmas valstīm un kuru 
galvenā darbības joma ir kultūra. Fiziskas personas nav tiesīgas 
pieteikties uz Programmas dotāciju. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā, 
Kultūras ministrija  
Antonijas iela 9, 2 st., Rīga, LV - 1010 
Tālrunis: 67330229,  
E-pasts: kkp@kkplatvija.lv  
Mājas lapa: http://www.kkplatvija.lv 

 

9.9. Biedrība „LĪDERE” 

Biedrības mērķis ir aktivizēt mentoringa kustību Latvijā, atbalstīt topošās un esošās 
uzņēmējas Latvijas pilsētās un laukos, paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu uzņēmumu 
dibināšanā un jaunu darbavietu veidošanā, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas 
un konsultācijas iespējas. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Biedrība “Līdere” 
Graudu iela 68, Rīga  
Tālrunis: 67 606 110 
E-pasts: lidere@lid.lv  
Mājas lapa: http://www.lidere.lv/lv_mentorings.html 

 

9.10. Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta (LBCC) 

LBCC (Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta) ir pirmā Latvijas tirdzniecības kamera 
Apvienotajā Karalistē. LBCC ir neatkarīga uzņēmumu, uzņēmēju un nozaru speciālistu 
veidota biedru palāta, kas atrodas finansu, biznesa darījumu un uzņēmumu metropolē - 

http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=8
mailto:lidere@lid.lv
http://www.lidere.lv/lv_mentorings.html
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Londonā, Mayfairā. LBCC regulāri rīko praktiskos seminārus, konferences, kontaktu 
apmaiņu un uzņēmēju, investoru delegācijas gan uz Latviju un Lielbritāniju, gan uz citām 
LBCC sadarbības valstīm. Pēc pieprasījuma tiek rīkotas arī investoru un potenciālo partneru 
privātās tikšanās. 

Iestādes 
nosaukums 

Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta 

Mērķis LBCC mērķis ir veicināt, paplašināt, sekmēt un attīstīt komerciālās un 
rūpnieciskās attiecības starp Apvienoto Karalisti un Latvijas Republiku. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta (LBCC)  
63 Grosvenor Street, Mayfair, London W1K 3JG, UK 
Tālrunis: +44 (0)20 738 72185 
E-pasts: info@latvianchamber.co.uk  
Mājas lapa: http://www.latvianchamber.co.uk/home/ 

9.11. Vācijas - Baltijas tirdzniecības kamera 

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (DBHK) ir pirmais pieturas 
punkts vācu un Baltijas valstu uzņēmējiem, kuriem nepieciešamas konsultācijas biznesa 
kontaktu uzsākšanā un attīstībā Vācijā, Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā. 

Iestādes 
nosaukums 

Vācijas- Baltijas tirdzniecības kamera (DBHK) 

Mērķis DBHK mērķis ir veicināt, paplašināt, sekmēt un attīstīt komerciālās un 
rūpnieciskās attiecības starp Vāciju un Baltijas valstīm. 

Kur var saņemt 
informāciju? 

Vācijas- Baltijas tirdzniecības kamera (DBHK) 
Vīlandes 1, LV - 1010 Rīga  
Tālrunis: 67320718 
E-pasts: info.lv@ahk-balt.org 
Mājas lapa: http://www.ahk-balt.org/lv/  

 

9.12. Reģionālie struktūrfondu informācijas centri (RSIC) 

RSIC darbības mērķis ir paaugstināt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējuma 
apguves efektivitāti dažādos plānošanas reģionos. RSIC var saņemt informatīvu atbalstu 
tādos jautājumos kā piemērotākais fonds projekta idejas īstenošanai, projektu pieteikšanas 
kārtība, projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamā dokumentācija, 
projekta atbilstība plānošanas reģiona attīstības plānam, iespējamā partnerība, tehniskās 
ekspertīzes piesaiste, aktuālākie normatīvie akti, kas regulē ES finansējuma apgūšanu Latvijā 
u.c. 

mailto:info@latvianchamber.co.uk
http://www.latvianchamber.co.uk/home/
mailto:info.lv@ahk-balt.org
http://www.ahk-balt.org/lv/
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RĪGAS 
plānošanas 
reģiona ES 
struktūrfondu 
informācijas 
centrs  

Ģirts Kindzulis - vecākais speciālists 
Telefons: 67217975 
E-pasts: girts.kindzulis@rpr.gov.lv 
Mājas lapa: http://www.esfinanses.lv/rigasregions  

KURZEMES 
plānošanas 
reģiona ES 
struktūrfondu 
informācijas 
centrs 

Inguna Balcere - klientu konsultante 
Telefons: 63807276 
E-pasts: inguna.balcere@kurzemesregions.lv 

LATGALES 
plānošanas 
reģiona ES 
struktūrfondu 
informācijas 
centrs 

Andris Kucins - informācijas speciālists (ES fondu atbalsts 
uzņēmējdarbībai) 
Telefons: 65423801: + 371 26599050 
E-pasts: andris.kucins@latgale.lv 

VIDZEMES 
plānošanas 
reģiona ES 
struktūrfondu 
informācijas 
centrs  

E-pasts: esfondi@vidzeme.lv 
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbinieki: 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=888 

ZEMGALES 
plānošanas 
reģiona ES 
struktūrfondu 
informācijas 
centrs  

Jelgava 
Mairita Pauliņa 
Telefons: +63028454 
E-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv 
Jēkabpils 
Natālija Gerasimova 
Telefons: 65207419 
e-pasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv 

 

9.13. Seed Forum Latvia 

Seed Forums sadarbojas ar korporatīvo konsultāciju uzņēmumiem un privātām investīciju 
bankām un pasaules lielākajiem juridiskajiem uzņēmumiem, kas sniedz praktiskus 
pakalpojumus investīciju piesaistē un darījumu noformēšanā. 

Programmas 
nosaukums 

Seed Forum Process 

Pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņi 

2x gadā – rudenī un pavasarī. Seed Forum Pitch Training mācību 
semināru grafiks: www.seedforum.org/academy  
Nākamais Seed Forum Rīgā notiek 2013.gada oktobrī. 

http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
mailto:girts.kindzulis@rpr.gov.lv
http://www.esfinanses.lv/rigasregions
http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-centrs/
http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-centrs/
http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-centrs/
http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-centrs/
http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-centrs/
http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-centrs/
mailto:inguna.balcere@kurzemesregions.lv
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
http://www.latgale.lv/lv/esfondi
mailto:andris.kucins@latgale.lv
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/
mailto:esfondi@vidzeme.lv
http://www.esfondi.lv/page.php?id=888
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
http://www.esfondi.zemgale.lv/
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Programmas 
mērķis 

Sagatavot uzņēmumus finansu investīciju procesam un investīciju 
piesaistei, prezentēt uzņēmumu investīciju projektus Seed Forum 
investīciju konferencēs, investīciju piesaiste 

Finansējuma 
saņēmējs 

Strauji augoši (tehnoloģiski) uzņēmumi ar globālas izaugsmes 
perspektīvu; uzņēmumi, kas jaunu biznesa projektu attīstībai meklē 
finansējumu no ārējiem finansu investoriem 

Finansējums Kapitāla investīcijas (Baltijas valstīs mEUR 0,05-3,00, Ziemeļvalstīs 
mEUR 0,2-5,00, citur mEUR 0,5-20,00) 

Svarīga 
informācija 

− Seed Foruma Procesa darba valoda: angļu; 
− Dalībai investīciju konferencēs, uzņēmumiem jāiztur vairāklīmeņu 

uzņēmumu atlase, saskaņā ar Seed Foruma Procesa kritērijiem; 
− SF Procesa mācību semināros obligāti jāpiedalās uzņēmumu 

vadītājiem un/vai īpašniekiem. 
Kur var saņemt 
informāciju 

Seed Forum Latvia Foundation 
Alberta 9-10, Rīga 
Tālrunis: +371 295 77777 
E-pasts: seedforumlatvia@gmail.com 
Mājas lapa: www.seedforum.orgwww.seedforum.org/latvia 

 

9.14. TechHub Riga biznesa inkubators 

Programmas 
nosaukums 

TechHub Riga tehnoloģisko iesācēju uzņēmumu atbalsta centrs 

Programmas 
mērķis 

TechHub Rīgas filiāle ir daļa no Londonā uzsākta kopdarbības telpu un 
sabiedrisko organizāciju tīkla. TechHub piedāvā jauniem tehnoloģiju 
uzņēmumiem ("product oriented startups") divas lietas: kopdarbības 
telpas kur "rezidenti" var strādāt, un sabiedriskos pasākumus kas uzlabo 
kontaktus un informāciju tehnoloģijās iesaistītai sabiedrībai. 

Svarīga 
informācija 

Rezidenta biedriem pieejamas pievilcīgas atvērtā tipa darba telpas kur 
strādā līdzīgi iesācējuzņēmumi. TechHub piedāvā pastāvīgo darba galdu, 
100Mbps Wi-Fi pieslēgumu un 24 stundu dienā pieeju uzņēmumiem par 
80 Eiro mēnesī (pieejami arī 40 Eiro vietas iesācējuzņēmumiem kas nav 
vēl saņēmuši ārējo finansējumu - "bootstrapped"). 
Ir arī gada biedru statuss (30 Eiro mēnesī) kas dod tiesības izmantot 
TechHub telpas "hot desk" variantā bez sava galda, kā arī pieeja visiem 
pasākumiem un biedru priekšrocībām. 
 
TechHub organizē pasākumus, tai skaitā ikmēneša Meetup (atvērts itin 
visiem par brīvu), Mobile Monday, Garage48, Startup Sauna Warmup un 
citus. Organizējam biedriem starptautiskos braucienus uz Silīciju Ieleju, 
Lielbritāniju un Skandināviju. 
Kopā strādāšanas vietas izveides mērķis ir pulcēt līdzīgi domājošos 
jaunuzņēmumus kas var viens otram palīdzēt sekmīgi attīstīt savus 
projektus. Filiāle tika nodibināta, vienojoties vairākiem līdzīgi 
domājošiem jaunajiem uzņēmumiem - MightyFingers, 
QMinder, Reachy.ly, Infogr.am, RentMama un CoBook. 
Techhub Riga ir bezpeļņas sabiedriska organizācija kuras ienākumi 
sastāv no biedru maksājumiem un finansiāliem atbalstītājiem - Telia 
Latvija un Latvijas Mobilais Telefons. 

mailto:seedforumlatvia@gmail.com
http://reachy.ly/
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Kur var saņemt 
informāciju 

TechHub Riga 
Citadeles iela 12, Rīga 
E-pasts: riga@techhub.com 
Twitter: @techhubriga 
Facebook: www.facebook.com/techhubriga 
Mājas lapa: 
http://www.techhub.com/riga.html  

 

9.15. Enter Bank- Virtuālais biznesa inkubators un e-apmācību 
platforma jaunajiem uzņēmējiem  

Programmas 
nosaukums 

Enter Bank - Virtuālais biznesa inkubators un e-apmācību platforma 
jaunajiem uzņēmējiem.  

Programmas 
mērķis 

Veicināt uzņēmējdarbību un atbalstīt jaunos uzņēmējus, sniedzot 
virtuālas konsultācijas un pakalpojumus.  

Svarīga 
informācija 

Projektā apvienojušās Klaipeda Economic Development Agency, 
Ventspils Digitālais centrs un LCC Starptautiskā Universitāte. 

Projekta mērķauditorija ir radošo industriju pārstāvji. Jau agrāk, tiekoties 
ar minēto nozaru uzņēmējiem, secinājām, ka IKT potenciāli spēj aptvert 
plašu ģeogrāfisko teritoriju un uzņēmēju un klientu loku, tādējādi 
palīdzot taupīt laika un naudas resursus, kā arī vienuviet nodrošinot 
izdevību apgūt jaunas zināšanas un saņemt neklātienes konsultācijas un 
tehnoloģisko atbalstu. Šī iemesla dēļ piedāvājam plašas iespējas – 
multimediju lietošanas un tiešsaistes apmācību kursus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, konsultācijas datortehnikas lietošanā un problēmu 
novēršanā, lietvedības dokumentu un failu uzglabāšanas sistēmas, 
attālinātu pieeju dažādām datorprogrammām, iespēju piedalīties 
videokonferencēs un piedāvāt savus ražojumus izsolēs utt. 

Kur var saņemt 
informāciju 

E-pasts: support@enterbank.lv 
Tālrunis: +37163508000 
Mājas lapa: http://www.enterbank.lv/dynamic/about_project/  

 

9.16. Valsts kultūrkapitālfonds 

Programmas 
nosaukums 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 

Pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

Konkurss- no 29. jūlija līdz 23. augustam plkst. 12:00 
Konkurss- no 14. oktobra līdz 8. novembrim plkst. 12:00 

Programmas 
mērķis 

Veicināt līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību. 
2013.gadā plāno izsludināt 4 kultūras projektu konkursu kārtas 
Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, 
Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un 
arhitektūras nozarēs, iespējams iesniegt arī starpdisciplinārus projektus. 

mailto:riga@techhub.com
http://www.facebook.com/techhubriga
http://www.techhub.com/riga.html
http://www.enterbank.lv/dynamic/about_project/
http://www.kkf.lv/#59
http://www.kkf.lv/#83
http://www.kkf.lv/#101
http://www.kkf.lv/#104
http://www.kkf.lv/#107
http://www.kkf.lv/#110
http://www.kkf.lv/#113
http://www.kkf.lv/#116
http://www.kkf.lv/#116
http://www.kkf.lv/#2192
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Finansējuma 
saņēmējs 

Gan fiziskas personas, gan juridiskas personas 

Finansējums Starpdisciplinārajiem projektiem - 870 000 LVL/2013.gadā 
VAS „Latvijas valsts meži” ziedojumu projektiem- 548 800 LVL 

Kur var 
saņemt 
informāciju 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
Vīlandes iela 3 (3.stāvs) 
E-pasts: kkf@kkf.lv  
Tālrunis: 67503897 
Fakss: 67503177 
Mājas lapa: http://www.kkf.lv/#43  

 
Programmas 
nosaukums 

Latviešu oriģinālmūzika 
 

Pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

1. konkurss 
Konkurss noslēdzies 
2. konkurss 

No 2013.gada 29.jūlija līdz 2013.gada 28.augustam, plkst. 12:00. 
Konkursa rezultāti pēc 2013.gada 20.septembra. 

Programmas 
mērķis 

Atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot 
radošās darbības izcilību. 

Finansējums Pieejamais finansējums 40 000 LVL 
Kur var 
saņemt 
informāciju 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
E-pasts: kkf@kkf.lv 
Tālrunis: +371 67503177 
Mājas lapa: www.kkf.lv 

 

9.17. Eko-inovācijas 

Programmas 
nosaukums 

Eko-inovācijas 
 

Pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

No 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 05.septembrim 

Programmas 
mērķis 

Veicināt tādu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrādi un 
ieviešanu, kuru izmantošanas rezultāta, tiek samazināta mūsu ietekme uz 
vidi, kā arī atbalstīti videi draudzīgi patēriņa un ražošanas veidi. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Komersanti, kā arī citas juridiskas personas (nevalstiskas organizācijas, 
valsts un pašvaldību iestādes). Prioritāte tiek dota mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. 

Kur var 
saņemt 
informāciju 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā 
E-pasts: een@liaa.gov.lv 
Tālrunis: +371 67039430 
Mājas lapa: http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-
programmas/eiropas-kopienas-programmas/eco-inovacijas 

mailto:kkf@kkf.lv
http://www.kkf.lv/#43
http://kkf.lv/#2400
http://kkf.lv/#2400
http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-programmas/eiropas-kopienas-programmas/eco-inovacijas
http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-programmas/eiropas-kopienas-programmas/eco-inovacijas
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9.18. Biznesa inkubators Eegloo 

Programmas 
nosaukums 

Biznesa inkubators Eegloo IT projektiem. 
 

Pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

Šobrīd noris pieteikšanās (nav noteikts pieteikšanās beigu datums). 

Programmas 
mērķis 

Pirmajā darbības gadā eegloo plāno realizēt un palaist tirgū 5-8 „start-
ups” ar globālu potenciālu (kopējais finansējums 200 000 EUR). Eegloo 
papildus piedāvā uzņēmējiem arī telpas Valdemāra pasāžā, administratīvo 
atbalstu un konsultācijas.  

Finansējuma 
saņēmējs 

IT biznesa ideju autori, kuru ideja ir ekonomiski pamatota, ar globālās 
attīstības potenciālu, ne pārāk sarežģīta (realizējamai 4-6 nedēļu laikā). 

Kur var 
pieteikties 

Pieteikties atbalstam var aizpildot pieteikumu Eegloo mājas lapā: 
http://eegloo.net/apply  

 

9.19. Rīgas dome 

Programmas 
nosaukums 

Atspēriens 

Pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

Pieteikšanās tiek izsludināta 2 reizes gadā. 
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā www.atsperiens.lv. 

Programmas 
mērķis 

Rīgas dome sadarbībā ar Swedbank ir izstrādājusi grantu programmu, 
kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, motivēt 
izbraukušos Latvijas iedzīvotājus atgriezties Rīgā, kā arī veicināt 
straujāku ES labklājības līmeņa sasniegšanu. Programmas ietvaros 
piešķirtais atbalsts palīdzēs uzņēmējam izveidot infrastruktūru veiksmīgas 
komercdarbības veikšanai. 

Finansējuma 
saņēmējs 

Komersanti 

Atbalstāmās 
darbības/izma
ksas 

Jauno komersantu izdevumu segšanai - specifiskas tehnikas un licenču 
iegādei, grāmatvedības un jurista-konsultanta pakalpojumu apmaksai, 
interneta mājas lapas izstrādei, specifisku darbinieku apmācībai un citiem. 

Finansējums Līdzfinansējums - 75% 
Vienam komersantam maksimālais pieejamais granta apjoms ir 8 000 
LVL. 

Kur var 
saņemt 
informāciju 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
E-pasts: atsperiens@riga.lv 
Mājas lapa:  www.atsperiens.lv 
Twitter: @Atsperiens 
 

 

http://kkf.lv/#2400
http://eegloo.net/apply
http://www.atsperiens.lv/
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http://www.atsperiens.lv/
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