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LIAA programmas 
 (kurās var iesniegt jaunus projektus)  

Šobrīd atvērtas: 
 

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings  

 Atvērta līdz 2013.gada 30. augustam 

Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai (5.kārta)  

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

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

Atvērta no 2012.gada 03.decembra līdz pieejams 
finansējums 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi 

    Atvērta līdz pieejams finansējums 

 



Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings  

• dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot 
ekspozīcijas laukumu 

• dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar 
prezentāciju) 

• komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās 
tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs 

Atbalstu var 
saņemt 

• 50%,  

• de minimis atbalsts 1 uzņēmumam 3 gadu laikā nedrīkst 
pārsniegt 200 000 EUR  

Atbalsta intensitāte 

• līdz 2013.gada 30.augustam  
Projektu 

iesniegšana 

• 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 
noslēgšanas brīža 

 

 

Projektus var 
iesniegt 

 



Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai 
Programma ” Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un 

tehnoloģiju attīstības programma”  

 
 

• 12 mēneši no līguma ar LIAA par projekta 
īstenošanu noslēgšanas 

 

Maksimālais projekta 
īstenošanas ilgums 

 

• 60%, bet nepārsniedzot 10 000 LVL vienam 
komersantam  

• Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis 
nosacījumiem 

• Programmā pieejamais finansējums – 2 milj. LVL 

Maksimālais atbalsta 
finansējums 

 

Svarīgi!  
Projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, nepārsniedzot 

kopējo atbalsta apjomu 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 

Projekta īstenošanu var uzsākt pēc Projekta iesnieguma iesniegšanas dienas LIAA 

 



Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai 
Projektu iesniedzēji 

 

 Darbinieku 

skaits 

 Apgrozījums Bilance  

 Mikro (sīks) <10   <=2 milj. EUR   <= 2 milj. EUR  

 Mazs <50   <=10 milj. EUR   <= 10 milj. EUR  

 Vidējs <250  <=50 milj. EUR  <=43 milj. EUR  

 

Latvijā reģistrēts komersants, kas atbilst mikro (sīkā), mazā vai vidējā komersanta 
statusam 
 
Mikro (sīkie), mazie vai vidējie komersanti ir komersanti, kuriem ir mazāk kā 250 
darbinieki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR, un/vai gada 
bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus EUR: 

Svarīgi!! Projekta iesniedzējs nevar būt grūtībās nonācis komersants  



Atbalsts jaunu tehnoloģiju attīstībai 
Atbalstāmās darbības un pakalpojumu sniedzēji 



LIAA programmas, kurās var iesaistīties projektu 
īstenošanas laikā   

 Atbalsts biznesa uzsākšanai  
 Programma „Biznesa inkubatori” 
 
 Atbalsts nodarbināto apmācībām partnerībā  (2. un 3.kārta) 
 Programma “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 
apmācībām” 

 
 Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai 
 Programma „Kompetences centri” 

 
 Atbalsts sadarbības veicināšanai 
 Programma “Klasteru programma” 
 
 Atbalsts LIAA eksporta pakalpojumiem: 
 Programma “Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās  

konkurētspējas stiprināšana 
 
 
 

 
 

 

 

 



Plānotā programma „Inovācijas 
 „zaļās” ražošanas jomā” I  

  Kopējais programmas finansējums 12 586 667 EUR, t.sk.  

 11 328 000 EUR - Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums  

 1 258 667 EUR – Latvijas valsts finansējums  

 Programmas vispārējais mērķis ir palielināta „zaļo" komersantu konkurētspēja, 
tostarp vides nekaitīguma vecināšana esošajās nozarēs, "zaļās" inovācijas un 
"zaļā" uzņēmējdarbība 

 Programmas atbalstāmās jomas: 

atjaunojamo energoresursu 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 



Plānotā programma „Inovācijas 
 „zaļās” ražošanas jomā” II 

 
 

Programmas ietvaros plānotas aktivitātes:  

 Tehnoloģiju inkubators 

– Pirmsinkubācija (tehnoloģiju inkubatora ekspertu atbalsts) 

– Inkubācija (neliela apjoma granti) 

 LIAA atklātais konkurss “Atbalsts zaļo tehnoloģiju ieviešanai 
ražošanā” 

Finansējuma apmērs: 170 000 – 700 000 EUR 

Atbalsta intensitāte: 35% 

Atbalsta saņēmēji: mazie, vidējie un lielie komersanti 

Atbalstāmās izmaksas: jaunu iekārtu izmaksas un dažādas ar iekārtu 
iegādi un jaunas tehnoloģijas/produkta izstrādi saistītās izmaksas, kas ir 
tieši ietekmē projekta mērķu sasniegšanu 

 

  



 Piesaistāmo investīciju apjoms 
Sākot no 1,5 milj EUR 
 
 Mērķa nozares: 

- kokapstrāde 

- metālapstrāde un mašīnbūve 

- transports un loģistika 

- informācijas tehnoloģijas 

- dzīvības zinātnes 

- veselības aprūpe 

- zaļās tehnoloģijas 

- pārtikas ražošana 

 

 
 

 

LIAA investīciju piesaistes pakalpojumi Latvijas 
uzņēmēju projektiem 

 
  



 
 Projekta sagatavotības pakāpe 

-  Kas šobrīd ir sasniegts? 
-  Ko projekta ietvaros ir plānots attīstīt? 
-  Kur ir plānots izlietot finansējumu? 
-  Kāds ir piedāvājums investoram? 
 

 Projekta attīstītāju komanda 
-  Iepriekšējā pieredze nozarē 
-  Nepieciešamie speciālisti 
 
 

Plašāka informācija pieejama LIAA mājas 
lapas sadaļā - http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/investiciju-piesaiste 

 

 

LIAA investīciju piesaistes pakalpojumi Latvijas 
uzņēmēju projektiem  

 
  



Pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem: 
 
 Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības 

jautājumiem 
 

 Atbalsts biznesa sadarbības partneru meklēšanā 
ārvalstīs, sadarbības veicināšana 
 

 Dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos 
 

 Informatīvi semināri par eksporta iespējām 
 
 

 
 

LIAA eksporta pakalpojumi 
 
  

Atbalsts tiek sniegts programmas  
”Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas 
stiprināšana” ietvaros 



 
Izstāde CeBIT  
2012.gada  
6.-10.marts Hanovere 

 
 
 

Izstāde “Salon International  
de la Lingerie”   
2012.gada 21.-23.janvāris  
Parīze 

 
 
 

LIAA organizētie Nacionālie stendi 
 
 
 



LIAA pārstāvniecības ārvalstīs 



Ārējās tirdzniecības portāls - www.exim.lv 

Portāls ir eksportorientētas informācijas On-line datubāze: 

 Latvijas uzņēmumu profili un biznesa piedāvājumi 

 Ārvalstu uzņēmumu biznesa piedāvājumi 

 Informācija par pasākumiem ārvalstīs un Latvijā 

 Informācija par Latvijas ekonomiku un tirdzniecību 



   Enterprise Europe Network (EEN)    

Lielākais Biznesa atbalsta tīkls pasaulē - 600 partneru 

organizācijas 50 valstīs 

www.een.lv 



Atbalsta instrumenti uzņēmējiem 

 Informatīvajā materiālā ir apkopotas gan 
LIAA, gan arī citu iestāžu piedāvātās 
atbalsta programmas 

 Informatīvais materiāls tiek aktualizēts 
katru mēnesi 

 Materiāls ir pieejams LIAA mājas lapā 
sadaļā Uzņēmējdarbības ABC 

 Materiāls ir pieejams latviešu un 
krievu valodā 

 

 



Paldies par uzmanību!  
 
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa 
Pērses iela 2 (1.stāvs), Rīga, LV-1442 
Tālrunis: +371 67039499 
Fakss: +371 67039401 
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  
www.liaa.gov.lv 
 
Sekojiet LIAA jaunumiem arī Twitter: LIAALatvija 

http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://twitter.com/liaalatvija

