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Biznesa inkubators ir infrastruktūras un personāla apvienojums, 
kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un 
konkurētspējīgiem komersantiem. 

 

 

 

 

          

 

 

 

KOPLIETOŠANAS BIROJS 

 

 

MENTORU TĪKLS 

 

TEHNOLOĢISKIE PAKALPOJUMI 

 

IT 

 

MĀRKETINGS 

 

 

DIZAINS 

 

JURIDISKIE PAKALPOJUMI 

 

FINANŠU PAKALPOJUMI 

 



Biznesa inkubatoru darbības 
teritorijas 

 

Siguldā, Pils ielā 16 
3 



Siguldas biznesa inkubatora 
uzdevumi un mērķa grupa 

 Izveidot un nodrošināt piemērotu vidi jaunizveidotiem 
komersantiem un biznesa ideju autoriem 

 

 Nodrošināt komersantiem nepieciešamās konsultācijas, 
apmācības un pasākumus par uzņēmējdarbības jautājumiem 

 

 Nodrošināt pakalpojumus komersanta attīstības veicināšanai 

 

 
Biznesa inkubatoru mērķa grupa ir fiziskas personas, kuri 

gatavojas veikt vai veic saimniecisko darbību, un sīkie, mazie 
un vidējie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem 
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Siguldas biznesa inkubatora 
sniegtais atbalsts 

 

Pirmsinkubācija 100% 

 

Inkubācija 50% 

 

Iestāšanās 2016.gada novembrī (prognoze) 

 

Atbalsts biznesa inkubatora klientiem paredzēts līdz 2023. gada 
31. decembrim 

 

 

Uzņēmumam jāsasniedz izvirzītie mērķi! 
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Pirmsinkubācijas atbalsts 

 

 līdz 6 mēnešiem 

 

 biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa 
prasmju un iemaņu apguve 

 

 uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja 
aprīkojums 

 

 bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri 
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Inkubācijas atbalsts 

 

 ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr nodrošina izaugsmi 

 tiek noteikti inkubācijas mērķi 

 bezmaksas biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa 

prasmju un iemaņu apguve 

 bezmaksas uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja 

aprīkojums 

 bezmaksas konsultācijas, apmācības un  semināri 

 finansējuma pieejamība – 50% līdzfinansējums pakalpojumiem un telpu 

nomai 

 ekspertu konsultācijas 

 prototipēšana, testēšana u.c. specifiski pakalpojumi 

 reģionālo mentoru tīkls ar pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem, kas 

sniegs praktisku pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos 
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Neatbalstāmās nozares 

 

 Zvejniecība un akvakultūra 

 

 Lauksaimniecības produktu primārā ražošana 

 

 Tirdzniecība 

 

 Finanšu starpniecība 

 

 Komercpakalpojumi 

 

 Azartspēles 
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Iestāšanās kārtība 
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Pakalpojumu sniegšana 

1
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Siguldas biznesa inkubatora 
aktivitātes 

 Obligātais apmācību cikls jaunajiem uzņēmējiem 

 

 Informatīvās sanāksmes novados 

 

 Izglītojoši semināri un tīklošanas pasākumi 

 

 Ikgadējs pasākums investīciju piesaistei 

 

 Pasākumi produkcijas atpazīstamības veicināšanai 

 

 Informācija LIAA mājaslapā 
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Siguldas biznesa inkubatora 
aktivitātes 

 

 Sadarbība ar pašvaldībām 

 

 Informēšana masu medijos 

 

 Sadarbība ar uzņēmējdarbības izglītības organizācijām 

 

 Sadarbības ar uzņēmēju konsultatīvajām padomēm un 
biedrībām 

 

 Dalība starptautiskās konferencēs u.c. 
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Paldies par uzmanību! 

Signe Millere 
signe.millere@liaa.gov.lv 

26186122 
 

mailto:signe.millere@liaa.gov.lv

