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Lai sadarbotos ar 
LIAA, jānoslēdz 
«jumta» līgums

Uzņēmējdarbība



Kas var saņemt atbalstu?

 mazie un vidējie komersanti*

 kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*

 zemnieku vai zvejnieku saimniecības*

 individuālie uzņēmumi*

 biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*

 nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai 
kooperatīvās sabiedrības*

 ostu pārvaldes ** 

 pašvaldības** (nav pieejams atbalsts LIAA organizētām tirdzniecības misijām)

 plānošanas reģioni** (nav pieejams atbalsts LIAA organizētām tirdzniecības misijām)

* atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā 
ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības



Nozares, kas nevar saņemt atbalstu

 Tirdzniecības nozare
(NACE 2. red. G sadaļa «Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un
motociklu remonts», izņemot grupu 45.2 «Automobiļu apkope un remonts»)

 Finanšu starpniecības nozare
(NACE 2.red. K sadaļa «Finanšu un apdrošināšanas darbības»)

 Komercpakalpojumu nozare
(NACE 2.red. L sadaļa «Operācijas ar nekustamo īpašumu» un 77.nodaļa «Iznomāšana un
ekspluatācijas līzings»)

 Azartspēļu nozare 
(NACE 2.red. R sadaļas «Māksla, izklaide un atpūta» 92.nodaļa «Azartspēles un derības»)



 Ja saskaņā ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo 
informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā VSAO iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts 
samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu 
samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums

 De minimis pieejamība (VID EDS)

 Izvēloties pakalpojumu sniedzēju ir jāveic cenu aptauja starp vismaz 3 pakalpojuma 
sniedzējiem

 Ekonomikas ministrijas rezolūcija: saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro 
konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus 
pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā

Svarīgi nosacījumi



Izmaiņas programmā no 2022.gada 23.aprīļa

Grozījumi attiecas uz 2022.gadā uzsāktajām darbībām, ja vien
atbalsts jau nav saņemts, ar nosacījumu, ka Maksājuma
pieprasījums tiks iesniegts pēc grozījumu spēkā stāšanās (papildus
jāseko līdzi 3 mēnešu periodam pēc aktivitātes pabeigšanas)

Nav jāiesniedz Eksporta atbalsta darbību pieteikumi (plāni)
kalendārajam gadam

Palielināts atbalsta apjoms un atbalsta intensitāte 



Uzņēmējdarbība

LIAA tirdzniecības misijas, 
amatpersonu vizītes, LIAA 

organizēti nacionālie stendi

Ražotņu un produktu 
atbilstības novērtēšana, līdz 

45 000 € kalendārajā gadā 

Eksporta atbalsta 
darbības, līdz 60 000 €

kalendārajā gadā

LIAA konsultācijas
€



Eksporta atbalsta darbības

60 000 €

Starptautiskās 
izstādes

Konferences/ 
forumi

Kontaktbiržas

Digitālās nozaru 
platformas

Produktu/ pakalpojumu 
pielāgošana ārvalstu 

tirgiem

Telemārketinga
pakalpojumi

Publicitāte ārvalstu 
specializētajos 

medijos/reklāma/
preču zīmes

Tīmekļvietnes, 
internetveikalu 

izstrāde

Tirgus 
pētījumi80%

Ekspertu 
piesaiste

Dalība 
starptautiskajās 
nozaru asociācijās

Dalība 
digitālajās 
izstādēs,
konferencēs



Darbību piemēri

Pētījums «Francijas tirgus izpēte»
(Tirgus raksturojums, tirgus izmaiņas Covid 
ietekmē, Online tirdzniecība, imports un eksports, 
lielākie tirgotāji un tirgus struktūra) 

Tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes 
un iegādes izmaksas 

Elektronika/ IT 
LoRa-Alliance, European Business and IT 
Services, Global Sourcing Association (GSA), 
The energy telecommunication and electrical 
association, The national rural electric cooperative 
association (NRECA) u.c.

Dalība starptautiskajās nozaru
asociācijās - atbalstāma ir nozaru
asociācijas noteiktā reģistrācijas
maksa un/vai ikgadējā biedru
maksa. Asociāciju saraksts ir
pieejams LIAA mājas lapā



Kā saņemt finansējumu Eksporta atbalsta darbībām?

Noslēgts «jumta līgums» ar LIAA

Plānotā pakalpojuma līguma gadījumā ir jāveic cenu aptauja! Pakalpojuma 
sniedzēja izvēles pamatojumā galvenokārt ir jānorāda zemākā cena un tad var būt 

citi kritēriji. Cenu piedāvājumiem ir jābūt salīdzināmiem

Darbību īstenošana

Ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc notikušās darbības, jāiesniedz Maksājuma 
pieprasījums un attaisnojošie dokumenti

Maksājuma pieprasījuma izskatīšana un maksājuma veikšana 



Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana

Atbalstu sertifikācijai var saņemt, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, 
produkts, process, pakalpojums:

 atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
vai

 atbilst kompetento iestāžu prasībām vai

 atbilst ārvalstu sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums 
pārsniedz 150 miljonus eiro gadā

45 000 €
90%

€



Ražotnes vai produkta atbilstības novērtēšana

Attiecināmās izmaksas:

 neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu 
izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, 
pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām

 ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas

 maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju 
pakalpojumiem, ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena 
produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija



Dalība LIAA organizētajos 
nacionālajos stendos

100%

Dalība LIAA tirdzniecības 
misijās/ amatpersonu vizītēs
 dalības maksa
 ceļa (transporta) izdevumi ne 

vairāk kā trim personām
80%

Dalība LIAA nacionālajos stendos un tirdzniecības 
misijās/amatpersonu vizītēs



Kā saņemt finansējumu sertificēšanai/ dalībai LIAA 
tirdzniecības misijās un amatpersonu vizītēs?

Noslēgts «jumta līgums» ar LIAA

Tiek veikta sertificēšana / dalība LIAA tirdzniecības misijā vai amatpersonas vizītē

Maksājuma pieprasījums un attaisnojošie dokumenti jāsniedz LIAA ne vēlāk kā trīs 
mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies darbība

Maksājuma pieprasījuma izskatīšana un maksājuma veikšana 



LIAA konsultācijas

LIAA konsultāciju izmaksas biznesa kontaktu dibināšanā:

 ārvalstu tirgu konsultācijas

 sadarbības partneru meklēšana

 potenciālo partneru atlase un uzrunāšana u.c.

Pieteikšanās kārtība LIAA konsultācijām:

 Noslēgts «jumta līgums» ar LIAA

 Saziņa par nepieciešamo konsultāciju uz eksports@liaa.gov.lv

 Pieteikuma izvērtēšana

 Lēmums par konsultāciju apjomu un laiku

 Konsultāciju sniegšana

Cena par  LIAA speciālistu konsultāciju 1 stundu - 29,88 Euro (saskaņā ar centrādi)



LIAA pārstāvniecības ārvalstīs



Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN)

 Pieeja EEN sadarbības iespēju 
datubāzei (ārvalstu biznesa profili)

 Informācija par ārējiem tirgiem 
(likumdošana, sertifikāti, u.c.)

 Potenciālo sadarbības partneru atlase

 Lielākais uzņēmējdarbības un 
inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls 
pasaulē (600 partnerorganizācijas no 
vairāk kā 60 valstīm)

www.een.lv

e-pasts: info@een.lv



Inovāciju vaučeri

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra



Inovāciju vaučeru atbalsta 
pakalpojumi gan lielajiem, gan MVK

Iepazīšanās
5000 €

Līdz 100%

Klasiskais 
+ augsti  kvalificētu 
darbinieku piesaiste

25 000 €
Līdz 85%

Dizaina
5000 €

Līdz 85%
Projekta īstenošana - 12 mēneši no dienas, kad atbalsta saņēmējs ir 
noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2023. 
gada 31.oktobrim

Atbalsts jaunu produkta vai tehnoloģijas RIS 3 jomā, 
kas paredzēta komercializēšanai, izstrādei

Ir noteikti 
pakalpojuma 

sniedzēju kritēriji

Jāveic cenu aptauja



Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) 

BIOMEDICĪNA

BIOEKONOMIKA

VIEDĀ 
ENERĢĒTIKA

VIEDIE 
MATERIĀLI

IKT

Viedās specializācijas stratēģija | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv



Kas ir jauns produkts / tehnoloģija*?

Jauns produkts – komersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas
preces vai pakalpojumi, kurus komersants plāno ieviest tirgū. Būtiski
uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un
lietojuma uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā
pieejamība, lietojamības, ērtuma uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana,
izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma pagarināšana

Jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā,
kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai
metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī

*īpašs regulējums IT jomā
*paredzēts komercializēšanai



Iepazīšanās vaučers

Eksperimentālā 
izstrāde

Tehniski ekonomiskā 
priekšizpēte

Rūpnieciskie 
pētījumi

100%

Produkta rūpnieciskā 
dizaina izstrāde

Svarīgi!!! PVN sedz komersants



Klasiskais vaučers

Eksperimentālā 
izstrāde

Tehniski ekonomiskā 
priekšizpēte

Rūpnieciskie 
pētījumi

līdz 85%

Produkta rūpnieciskā 
dizaina izstrāde

Rūpnieciskā īpašuma 
tiesību nostiprināšana

Sertificēšanas un 
testēšanas pakalpojumi

Augsti kvalificētu 
darbinieku 
piesaiste

45%

Svarīgi!!! PVN sedz komersants



Dizaina vaučers
Produktu dizains - dizaina procesu un 

metodoloģiju pielietojums jaunu 
produktu izstrādei vai uzlabošanai 

Stratēģiskais dizains - dizaina principu un 
procesu pielietojums komersanta inovācijas 

stratēģijas izstrādei un ieviešanai, jaunu biznesa 
attīstības virzienu, organizācijas darba kultūras 

un komersanta vīzijas formulēšanai

85%
Procesu (pakalpojumu) 

dizains - dizaina procesu un 
metodoloģiju pielietojums 

pakalpojumu attīstība 

Svarīgi!!! PVN sedz komersants



Tehnoloģiju skauti

JOMA un ORGANIZĀCIJA SKAUTS KONTAKTINFORMĀCIJA

Biomedicīna
BMC, OSI, RSU

LU Māris Jansons
T.26544918
maris.jansons@liaa.gov.lv

RTU, enerģētika Rihards Rušenieks
T.26636987
rihards.rusenieks@liaa.gov.lv

IKT
EDI, VeA, ViA, TSI

Vladimirs Samoiļenko T. 67039424
vladimirs.samoilenko@liaa.gov.lv

Bioekonomika
AREI, BIOR, DU, KĶI, LLU, 
Silava

Ilze Stokmane
T.29431029
ilze.stokmane@liaa.gov.lv

Viedie materiāli
LU CFI

Zane Čerpakovska T. 67039424
zane.cerpakovska@liaa.gov.lv



Atbalsts 
darbinieku 
apmācībām

RIS3

jomās



Atbalsts darbinieku apmācībām RIS3 jomās

 Reģistrēts Latvijas republikas komercreģistrā
 Atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai

sniedz pakalpojumus kādā no RIS3 nozarēm vai nozares identificētā jaunā
konkurētspējas nišā

 Apmācības nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas
inovāciju ieviešanai komersantā

 Atbalsts līdz 100%

 NETIEK ATBALSTĪTAS:
apmācības augstākās izglītības programmās
transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai



Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei 
 Atbalsts apmācībām vidējiem un lieliem komersantiem ar ārvalstu kapitālu (vismaz 10%)

 Apmācību projekta īstenošanas laikā tiks radītas vismaz 15 darba vietas vai ieguldījums 
pamatlīdzekļos vismaz 1.milj EUR

 Atbalsta apmērs līdz 200 000 euro vienam komersantam

 Apmācības gan pie saistītajiem uzņēmumiem, gan komersanta ārpakalpojumā iepirktām
apmācībām

 Atbalstāmās darbības:
- ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa
- transporta izdevumi
- izmitināšanas izmaksas
- darbinieku, kas iesaistīti apmācībās, atalgojuma
- izmaksas apmācību laikā



Labās prakses pārņemšanas 
apmācības eksportspējas veicināšanai
Atvērta no 30. maija līdz 27.jūnijam

 Atbalsts sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo
komersantu apmācībām pie saistītajiem
uzņēmumiem un komersanta ārpakalpojumā
iepirktām apmācībām

 Atbalsta apmērs līdz 75 000 euro vienam
komersantam

 Atbalstāmās darbības:
- ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa
- transporta izdevumi
- izmitināšanas izmaksas
- darbinieku, kas iesaistīti apmācībās, atalgojuma 

izmaksas apmācību laikā



Augsta līmeņa apmācības 

Apmācības uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, dibinātājiem, 

inovācijas un attīstības procesu vadītājiem:

 Dalība LIAA iepriekš iepirktās un organizētās apmācībās tādās jomās, kā inovāciju
vadība, digitālā transformācija, Agile, Prince2 un Scrum projektu vadības metodes
u.c.

 Atbalstu iespējams saņemt par apmācību maksu

un darbinieku, kas piedalās apmācības,

atalgojuma izmaksām





Kur meklēt informāciju? 

• www.liaa.gov.lv

• www.labsoflatvia.com

• https://www.facebook.com/LIAALatvija/

• www.latvia.travel

• www.startuplatvia.eu

Paldies par uzmanību!

Ilga Maļina
Klientu apkalpošanas nodaļa
Ilga.malina@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv


