


Pirmsinkubācija
• līdz 6 mēnešiem

• var būt arī fiziska persona

• jāaizpilda pieteikuma anketa

• idejas sīkāka izpēte un 
novērtējums 

• biznesa plāna sastādīšana

• biznesa prasmju un iemaņu 
apguve

• līdz 4 gadiem 

• jābūt reģistrētam komersantam 

• ne vecāks kā 3 gadi

• līdz 50% līdzfinansējums

• jāaizpilda pieteikuma anketa

• idejas prezentēšana komisijai

• izvirzīto mērķu sasniegšana

• pakalpojumi un granta atbalsts

• konsultācijas, mentorings un 
finansējuma piesaiste

Inkubācija



LIAA biznesa inkubatoros esošajiem un topošajiem 
uzņēmējiem nodrošina:

* Grants EUR 10 000 vai EUR 5000 apmērā, ko izlietot nepieciešamo pakalpojumu/iekārtu/izejmateriālu  izmaksu 
segšanai

✓ Konsultācijas
✓ Apmācības
✓ Pasākumus 

(atvērti/slēgti)

✓ Pakalpojumus
✓ Grantus*
✓ Vidi (kopstrādes

telpas, dalība kopienā)
✓ Mentoru atbalstu (LIAA 

mentoru tīkls ar vairāk 
kā 100 mentoriem)

Kompetences Resursi



Grantu saņemšanas process

• Salīdzinoši ātrāks pieteikumu apstrādes process;
• Klients var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju/iekārtas piegādātāju;
• Nav obligāti jāizvēlas lētākais pakalpojumu sniedzējs (bet piedāvātajai cenai jāatbilst vidējai tirgus cenai).
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Granti paredzēti konkrētu uzņēmējdarbību veicinošu mērķu izpildei:

• specifisku pakalpojumu iegādei (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)

• ražošanas iekārtu, materiālu un izejvielu iegādes izmaksu segšanai
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Pakalpojumu sniegšanas process

Riski un problēmas, ar ko saskaras LIAA:
1) Klients nespēj pietiekami precīzi nodefinēt vajadzības
2) Kapacitātes trūkums (Ievērojami lielais klientu skaits attiecīgi rada lielu pakalpojumu pieteikumu skaitu)
3) Netiek iesniegti piedāvājumi iepirkumā/ cenu aptaujā; 
4) Tiek iesniegti nekorekti piedāvājumi (ir jāizbeidz iepirkums);
5) Klients atsakās slēgt līgumu ar iepirkto pakalpojumu sniedzēju.
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Pakalpojumus LIAA biznesa inkubatori šobrīd nodrošina, veicot cenu 

aptauju vai iepirkumu sekojoši:
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KLIENTU SKAITS BIZNESA INKUBATOROS*

Klienti Pirmsinkubācijā Klienti Inkubācijā

Biznesa inkubatoru darbība un rezultāti
• Biznesa inkubatoru darbība tika uzsākta 01.09.2016
• Pieteikumu pieņemšana biznesa inkubatoros tika uzsākta 01.12.2016
• Pirmā komisijas sēde, kas izvērtē uzņēmējus inkubācijai norisinājās 19.01.2017
• 2017.gadā sasniegtais*:

Saņemto pieteikumu skaits – 788+
Noslēgto pirmsinkubācijas un inkubācijas līgumu skaits – 599+
Saņemto pakalpojumu pieteikumu skaits – 414+
Biznesa inkubatoru organizēto uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu skaits – 500+
Inkubatoru darbības rezultātā jaundibināto uzņēmumu skaits – 50+ 

* Projektā noteiktie rezultāti pārsniegti



Valmiera

• Inkubācijas klienti: 16

• Pirmsinkubācijas klienti 13 aktīvi (26 kopā)

• Absolventi 12

• Izstājies 1

Madona

• Inkubācijas klienti: 16

• Pirmsinkubācijas klienti 20 aktīvi (57 kopā)

• Absolventi 33

• Izstājies 4
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INKUBATORU KLIENTU DARBĪBAS JOMAS

42,90%

57,10%

Pakalpojumu sektors Ražošanas sektors



Inkubatoru klientu darbības nozares

















Ieskats inkubācijā esošos uzņēmumos

SIA Miittech

• CRM sistēma ar moduļu uzbūvi «SDM»

• Mērķa tirgus: mazie un vidējie uzņēmumi ar specifiskām 
vajadzībām



SIA “Madonas alus”

• Strādā “craft-beer” segmentā, izgatavo arī 
alu ar speciāliem zīmoliem, piemēram, 
“Radisson Blu” viesnīcām. 

• Ražošanas procesa iepazīšana (aiz stikla 
sienas)

• Vasaras terase – grila restorāns/alus bārs



IK Madit

• Automatizācijas, IT sistēmas, 
videonovērošana

• Roboti mācībām – interesantākai 
programmēšanas apgūšanai 
skolās



IK Aleksale

• Web dizains, grafiskais dizains

• Programmēšana

• Maketēšana, bukleti, baneri utt.

• Facebook/sociālo tīklu administrēšana



Madonas karameles SIA

• Izgatavo karameles (standarta produkcija)

• Karameles ar iestrādātiem zīmējumiem

• Korporatīvajiem klientiem: personalizētas 
karameles ar logo

• Karameļu darbnīca – tūrisma piedāvājums


