
Organizācijas 
nosaukums 

Mērėis Pakalpojumi 
Pakalpojumu maksa 

Klienti Organiz ācij
as budžets / 
Finansējum
a apjoms 
aktivit ātēm 

Finansējuma 
avoti / Partneri 

Darbības periods Atrašanās / 
Darbības 
ăeogrāfija 

Dibinātāji 

Inovatīvu ideju identifik ācija, iniciēšana 
Tehnoloăiju 
pārneses 
kontaktpunkti 
LU, VeA, RTU 
LLU, DU 
RU, LMA, RSU 
 

Sekmēt augstākās 
izglītības un 
pētniecības 
iestādes 
pētniecības 
rezultātu 
komercializāciju 

• Informācija par iestādē 
pieejamajām kompetencē; 

• konsultatīvs atbalsts 
akadēmiskajam personālam 
komercializācijas jautājumos 

• Finansiāls atbalsts IĪ tiesību 
nostiprināšanā 

 
Pakalpojumi bez maksas 

 Akadēmiskai
s personāls 

 UzĦēmēji 

Indikatīvi 
vienam 
projektam = 
80 000 
LVL/gadā 

ERAF 
+ 
līdzfinansējums 
 
 

2008 – 
31.12.2013 
 
Nav zināma 
atbalsta 
programmas 
pēctecība sākot 
ar 2014.g. 

Rīga, Jelgava, 
Ventspils, 
Daugavpils, 
Rēzekne / 
Galvenokārt 
Latvija. 

Struktūrvienības 
augstskolās / 
universitātēs 

Biznesa inkubatori / 
laboratorijas  
augstākajās 
izglītības un 
pētniecības iestādēs 
 
 
LU, RTU, SSE Riga, 
Turība 
 

Sekmēt izglītības 
iestādes studentu 
iesaisti 
uzĦēmējdarbībā 
 
 
 
 

• Biroja infrastruktūra 
• Dalīti sekretariāta,  

grāmatvedības pakalpojumi 
• Juridiskās, marketinga 

konsultācijas 
• Biznesa komandu veidošana 
• Tirdzniecības vietu 

nodrošināšana 
• Konsultācijas 

uzĦēmējdarbības īstenošanai 
Pakalpojumi bez maksas 

Augstskolas 
studenti / 
akadēmiskais 
personāls 

Indikatīvi 
5000 – 
15000 
LVL/gadā 

Augstskolu 
budžeta līdzekĜi 

LU – 2012.g 
oktobris 
RTU – 2010.g. 
Turība – 
2013.gadā 
paplašinātas 
telpas 

Augstskolas 
studenti un 
mācību spēki 

Augstskola 
 

Connect Latvia 
Biedrība,  
www.connectlatvia.lv 

Veicināt 
inovatīvu 
uzĦēmumu/ start-
up veidošanos, 
savienojot/apvien
ojot dažādus 
cilvēkus, 
kompetences un 
resursus, 
fokusējoties uz 
izgudrojumu 
(ideju), komandu 
un finansējumu 

Pasākumi uzĦēmēju, izgudrotāju, 
mentoru un investoru savstarpējo 
saikĦu veidošanai un kompetenču 
attīstībai: 
- Tramplīna pasākumi 
- Izgudrojumu izstāde 
(Izgudrotāju diena) 
- Komandas veidošanas forums 
- Iespēju forums 
- Tematiski semināri 
- Senioru ekspertu tīkls (Mentoru 
tīkls) 
- Pieredzes apmaiĦas braucieni uz 
inovatīviem reăioniem ārvalstīs 
 
Bezmaksas vai neliela maksa 
 
 
 

Jaunie uzĦēmēji, 
izgudrotāji, 
pētnieki, 
investori, 
inovatīvi 
uzĦēmumi, 
mentori 

Pamatbudže
ts 6-15 tk. 
Ls gadā, 
papildus 
projektu vai 
aktivitāšu 
finansējums 

Biedru naudas, 
projekti, 
sponsori 
aktivitātēm. 
Partneri - 
Latvijas 
Izgudrotāju 
biedrība, LTRK, 
LIAA 

No 2003.gada Galvenokārt 
Rīga, bet  
dažkārt arī 
reăionos 

LU, RTU, SSE 
Riga, Rīgas 
Dome, 
(CONNECT 
Sweden) 



Latvijas Izgudrot āju 
biedrība 

Izgudrotājdarbība
s veicināšana, 
atbalsts 
izgudrojumu 
aizsardzībai, 
izstrādei un 
realizācijai 
(komercializācijai
) 

• Izglītojoši pasākumi 
(patentzinības, izgudrojumu 
komercializācija u.c.) 

• Latvijas Izgudrotāju diena 
(Izgudrojumu izstāde, Jauno 
izgudrotāju konkurss, Biznesa 
kontaktu programma) 

• Rekomendācijas normatīvo 
aktu pilnveidošanai un 
inovatīvas politikas 
veidošanai 

• Izgudrojumu realizācijas 
atbalsts 

• ModeĜu un maketu studija 
(MUMS) 

• Izgudrotāju fonds 
 
Bezmaksas vai par „simbolisku 
maksu” 

Izgudrotāji, 
zinātnieki, 
pētnieki, jaunieši, 
uzĦēmēji, mentori 

Budžets 200 
Ls gadā. 
Daudz 
brīvprātīgā 
darba. 
Sadarbība ar 
biedrību 
"CONNECT 
Latvija". 
Papildus 
projektu 
finansējums. 

Biedru naudas. 
Partneri - 
CONNECT 
Latvija, RTU, 
LIAA. 

Izgudrotājdarbība
s veicināšana, 
atbalsts 
izgudrojumu 
aizsardzībai, 
izstrādei un 
realizācijai 
(komercializācijai
) 

Latvija 
 
 

Izgudrotāji, 
zinātnieki, 
pētnieki, 
jaunieši, 
uzĦēmēji, 
mentori 

Radošuma pils 
Biedrība 
www.radosumapils.lv
/ 

Veicinot radošu d
omāšanu un inov
ācijas 
KĜūt par radošās 
domāšanas atbalst
a un veicināšanas 
centru Latvijā. 
(de Bono metode) 

• īstenotie projekti: 
• „Radošās domāšanas attīstība 

Latvijā” 
• Edvarda de Bono vizīte 
• Latvijā, Britu padomes 

Radošuma nedēĜa,  
• vairākas konferences un 

diskusijas par radošo 
domāšanu un inovācijām 
izglītībā. 

Publiskais 
sektors, mācību 
iestādes 

  Dibināta 
2009.gadā 

Rīga, Latvija • Jānis Ošlejs,  
• Valdis 

Tilgalis,  
• Andris 

Morozovs,  
• Ivars 

Skrebelis,  
• Roberts Dlohi,  

 
Ilgtspēj īgas 
Att īstības aăentūra 

(www.iaa.lv) 

Sekmēt 
uzĦēmumu 
izaugsmi. 

Apmācības, kursi Valsts iestādes, 
uzĦēmumi 

    Valde: 
Jaroslavs 
Romanovičs -  
MārtiĦš Zvīgulis 
Kristiāns Veiss  

Latvijas Jauno 
Zinātnieku 
apvienība 
 
(http://ljza.lv/category
/aktualitates/) 

• Pārstāvēt 
doktorantus un 
jaunos 
zinātniekus 
Valsts zinātnes 
politikas 
plānošanas 
procesā; 

• Būt par vidi, 
kur sastopas 
doktoranti un 

 Jaunie zinātnieki   Dibināta 
2006.gadā 

Latvija  



jaunie pētnieki 
no dažādām 
zinātĦu 
nozarēm; 

• Popularizēt 
zinātni un 
zinātnisko 
darbību. 

Inovatoru apvienība 
Biedrība 
 

Sekmēt zināšanu 
virzītas 
sabiedrības 
izveidi Latvijā un 
veicinātu 
pārdomātu 
inovāciju politiku 
valstī. 

• Semināru, diskusiju, 
konferenču rīkošana par 
jautājumiem, kas ir saistīti ar 
inovācijas attīstības 
veicināšanu Latvijā 

• Konsultatīvs atbalsts 
komercializācijas jautājumos  

• Likumdošanas iniciatīvu 
sagatavošana par 
pētniecības, inovācijas un 
attīstības jautājumiem  

Zinātniskās un 
pētnieciskās 
institūcijas, 
izgudrotāji un 
uzĦēmēji 

 Biedru naudas 
un ziedojumi 

No 2009.gada 
1.septembra 

Latvijas 
Republika 

OSI, FEI u.c.,  
zinātnieki, 
uzĦēmēji, 
finansisti: Ivars 
KalviĦš, Juris 
Ekmanis, 
Andris 
Šternbergs, 
Jānis 
Stabulnieks, 
Andris NātriĦš, 
Ernests 
Blažēvičs u.c.) 

Brigāde 
www.brigade.lv/lv/pa
r-brigade/ 

Atbalstīt radošu, 
ilgtspējīgu 
uzĦēmējdarbību, 
kas balstīta 
mākslā un 
kultūrā, kā arī 
risina sociālos 
jautājumus un 
uzlabo vietējo 
kopienu dzīves 
kvalitāti 

• Lekcijas, diskusijas,  
• Komandu (brigādes) 

veidošana 
Programmas ietvaros: 
• „brigādēm” tiek piedāvāti 

dažādi “instrumenti” jeb 
pasākumi, kas palīdz izstrādāt 
un/vai uzlabot risinājumus; 

• labākās „brigādes” tiek 
atbalstītas finansiāli pieteikto 
risinājumu realizācijai; 

• tiek piedāvātas neizmantotas 
komerctelpas DUKA ietvaros; 

• labākie risinājumi/ risinājumu 
daĜas tiek popularizētas, lai 
iedvesmotu citus izmantot 
mākslu un kultūru kā 
pamatrīku 

   Ikgadēji konkursi  Sorosa fonds 
Laikmetīgās 
mākslas centrs 

Biedrība ZINIS 
(www.zinis.lv) 

Sekmēt zināšanu 
un radošās 
ekonomikas 
attīstību Latvijā 
(pamatā – caur 

• Bezatlīdzības konsultatīvs 
atbalsts jauno (biznesa/ sociālo/ 
izglītības/ kultūras) ideju 
autoriem kontekstā ar biznesa 
ideju „iesaiĦošanu” un 

  Jebkurš 
indivīds, kas vēlas 
īstenot savu 
biznesa ideju 

  Sabiedriski 

ZINIS 
ekspertu 
intelektuālai
s 
ieguldījums, 

Biedrība iespēju 
robežās palīdz 
sabiedriskā kārtā 
tiem, kas nav 
spējīgi apmaksāt 

Kopš 2009.gada Latvija, Krievija, 
Eiropa, Āzijas 
valstis 

Inovācijas 
profesionāĜi – 
praktiėi 
(fiziskas 
personas) 



sociālā kapitāla 
vairošanos, jo 
īpaši - Latvijas 
reăionos) 

komercializāciju to agrīnajā 
attīstības stadijā  

• Radošās NEdarbnīcas – 
intensīvas apmācības  

• Ekspertu atbalsts (moderēšana, 
pētījumi, specifiskas 
konsultācijas) ar radošumu un 
inovāciju saistītos jautājumos 

aktīvu cilvēku 
kopas 

  Ideju autori un 
uzĦēmēji 

  Pašvaldības un 
plānošanas 
reăioni 

  Izglītības 
iestādes 

  NVO 

kas tiek 
sniegts bez 
atlīdzības, 
citādā kārtā 
novērtējums 
pēc 
esošajām 
tirgus 
cenām. 
 

ekspertu 
pakalpojumus.  
 
Resursi šim 
mērėim tiek 
novirzīti no 
biedrības 
saimnieciskās 
darbības 
ieĦēmumiem. 

Sociālās Inovācijas 
centrs 
Biedrība 
www.socialinnovatio
n.lv 

Sabiedrības 
ilgtspējīga 
attīstība, veicinot 
un ieviešot 
inovatīvus un 
radošus 
risinājumus. 

• Konsultatīvs atbalsts; 
• apmācības un semināri; 
• starptautiskā sadarbība; 
• iesaiste inovācijas politikas 

veidošanā 

 Pašvaldības; 
 Valsts iestādes; 
 Privātas un 

juridiskas 
personas 
 

 Struktūrfondu un 
citu finanšu 
instrumentu 
piesaistīts  
finansējums 
 
 

No 2012.gada Latvija Renāte 
Lukjanska 
Iveta Cīrule 
Agrita Kiopa 
Margarita 
Lukjanska 

Pirmsinkubācija 
IdejuKauss • Sekmēt 

zināšanu 
apguvi par 
uzĦēmējdarbī
bu un 
uzĦēmējdarbī
bu,  

• Stimulēt 
inovatīvu 
ideju 
īstenošanu 
uzĦēmējdarbī
bā  

Finansiāls atbalsts labāko biznesa 
ideju autoriem: 
1.vieta – 5000 LVL 
2. vieta – 3000 LVL 
3. vieta – 1 000 LVL 
 
Apmācības, semināri 

Jaunu, vēlams 
tehnoloăiski 
ietilpīgu biznesa 
ideju autori (līdz 4 
cilvēkiem 
komandā) 

ERAF + 
partneru 
atbalsts 

 Kopš 2007.gada 
Ikgadēji konkursi 

Latvija Organizētājs: 
LIAA 
Rīkotājs tiek 
izsludināts 
konkursa veidā 

Komercializācijas 
reaktors 
www.virtualceo.eu 

Projekta 
mērėis ir 
veidot Latvijā 
strauji 
augošus, 
starptautiski 
konkurētspējī
gus 
tehnoloăiju 
uzĦēmumus, 
komercializēj
ot Latvijā un 
NVS valstīs 
radītās 
tehnoloăiskās 

Trīs dienu aktivitāte: 
1) Tehnoloăiju 

izstrādātāju 
apmācība 

2) Tehnoloăiju 
izstrādātāju 
prezentācijas 
investoriem, u.c. 
interesentiem 

3) Komercializācijas 
komandu izveide 

 

• Latvijas un 
NVS 
zinātnieki 

• Investori 
• Biznesa ideju 

attīstītāji  
• Latvijas esošie 

un 
topošie uzĦēm
ēji 

Partneru 
finansējums 

 Kopš 2009.gada 
Ikgadēja aktivitāte 

Latvija, Krievija Organizētājs 
Virtual CEO;  
Partneri 



izstrādnes 
Madara Biznesa 
inkubators 
http://www.madaraco
smetics.lv/lv/madara-
inkubators/madara-
inkubators/ 

• Sekmēt jaunu, 
radošu, 
inovatīvu, 
konkurētspējī
gu patēriĦa 
produktu vai 
pakalpojumu 
izstrādi. 
Atbalstītu 
jaunu 
uzĦēmumu 
izveidi, 
unikālu 
zīmolu 
dzimšanu.   

• 3 mēnešus drošā biznesa 
attīstības vidē 

• ārējo konsultāciju piesaisti – 
semināri, kontaktu un 
sadarbības partneru atrašana 

• materiālo nodrošinājumu – 
aprīkotas   biroja telpu un 
komunikācijas ierīces 

• finansiālo nodrošinājumu – 
līdz 3000,00 LVL 

 

Indivīdi, 
komandas (maks, 
5 cilvēki), jauni 
uzĦēmumi 

   Latvija SIA Madara 
Cosmetics 

Latvijas 
Tehnoloăiskais 
centrs 

Veicināt: 
• zinātnisko un 

pētniecisko 
institūciju 
sadarbību ar 
komercsektoru;   

• jaunu 
tehnoloăisku un 
uz zināšanām 
balstītu 
produkciju 
ražojošu mazo 
uzĦēmumu 
veidošanos; 

• Tehnoloăiju pārnese 
• Konsultatīvie pakalpojumi 

tirgus izpētes un finanšu resursu 
piesaistē; 

• Pētījumu veikšana valsts un 
inovāciju sekmējošām 
organizācijām 

• Brokerpasākumi,  
• sadarbības partneru meklējumi 
ārvalstīs; 

 

Tehnoloăiski 
intensīvu 
izstrādĦu 
komercializētāji, 
MVU, inovāciju 
veicinošas valsts 
iestādes 

 Dalība 
starptautiskajos 
projektos (ES 
Ietvargrogramm
u, INTERREG, 
Leonardo da 
Vinci, CIP utt.); 
Pakalpojumi 

Dibināts 
1992.gadā 

Rīga Dibinātāji ir 
Rīgas Dome, 
Latvijas ZinātĦu 
akadēmija, 
Fizikālās 
enerăētikas 
institūts un 
Latvijas 
Nacionālā 
Kvalitātes 
biedrība 

Biznesa inkubatori  
(8 inkubatori, dažādas 
juridiskās formas) 
 
 
 

Veicināt mikro, 
mazo un vidējo 
komersantu 
veidošanos un 
attīstību reăionos 
+ radošajā 
industrijā 

• Biroja un ražošanas telpu 
noma 

• Administratīvie pakalpojumi 
• Biznesa vadības konsultācijas 
• Atbalsta apjoms: 85% - 30% 
• Atkarībā no uzĦēmuma 

vecuma un inkubēšanās 
perioda 

• Atbalsta apjoms  ap 9 000 
LVL gadā / uzĦēmumam 

Iestāšanās brīdī 
uzĦēmums 
jaunāks par 2 
gadiem 
Tehnoloăiskā 
ievirze ir vēlama, 
bet nav obligāta 

Indikatīvi 
1.6 – 1.7 
milj. LVL / 
inkubatoram 
5 gadu 
periodā 

ERAF 
+ 
līdzfinansējums; 
IeĦēmumi no 
pakalpojumiem 
 

2009.gada -  
31.12. 2014. 
Nav zināma 
atbalsta 
programmas 
pēctecība sākot 
ar 2015.g. 

 
 

Juridiskas un 
fiziskas 
personas 
Nav 
īpašumtiesību 
valsts 
pārvaldes vai 
augstākās 
izglītības 
iestādēm  
 

Biznesa 
„akselerators” / 
inkubators 
 
TechHubRiga 

Sekmēt jaunu 
uzĦēmumu 
strauju attīstību, 
investoru piesaisti 

• Atvērtā biroja telpas (400m2) 
ar infrastruktūru (wi-fi; 
virtuve, semināru telpas) 

• Biznesa ideju prezentāciju 
pasākumi (pitch events) 

Start-up 
uzĦēmumi IT 
jomā 

 Telia Sonera 
LMT, ieĦēmumi 
no 
pakalpojumiem 

 Rīga / Eiropa, 
ASV 

TechHubRiga 
Andris BērziĦs 
Ernests Štāls 
Gunārs 
Grundstoks 



(riga.techhub.com) • Semināri, diskusijas,  
• Tīklošanās 

 
Maksas pakalpojumi, dažāda 
veida biedra naudasreakto 
 

 

Viesturs Sosārs 

SeedForum 
 

Sekmēt jauno 
uzĦēmumu un 
investoru 
satikšanos/sadarb
ību 

Apmācība, kursi par biznesa ideju 
prezentēšanu investoriem, 
investīciju piesaisti 

Jaunu biznesa 
ideju autori 

Partneru 
finansējums 

  Eiropa, Latvija Vadošais 
partneris SIA 
Finansu 
Menedžments. 
Partneri: 
Norvēăijas 
Vēstniecība 
Latvijā, 
Innovation 
Norway, DnB 
NORD Banka, 
LIAA, Borenius 
advokātu birojs 
 
 

Latvijas 
Elektrorupniecibas 
Biznesa Inovaciju 
centrs 
Biedrība 
www.lebic.lv 

Veicināt 
inovatīvas un uz 
zināšanām 
balstītas 
uzĦēmējdarbības 
attīstību Latvijā 
elektrorūpniecība
s un ar to 
saistītajās nozarēs 

• Tehnoloăiskās konsultācijas 
produktu attīstībā nozares 
uzĦēmumiem  
• Sadarbības partneru piesaiste  
• Sadarbības un attīstības 
projektu plānošana 
 

• UzĦēmēji 
• zinātniskās 
institūcijas 

- Biedru naudas, 
pašu 
finansējums 

No 1997.gada Rīga, visa 
Latvija 

Fiziskas un 
juridiskas 
personas 

Latvijas 
Tehnoloăiskais 
parks 

Atbalstīt 
tehnoloăiskas, 
inovatīvas 
uzĦēmējdarbības 
uzsākšanu un 
attīstību, 
sadarbojoties ar 
vietējām un 
ārvalstu 
organizācijām. 

• Intelektuālā potenciāla, 
produktu un  tehnoloăiju 
popularizēšana Latvijā un 
ārvalstīs 

• Inovatīvu firmu izveidošanas 
un attīstības veicināšana 

UzĦēmēji 80 000 
LVL/gadā 

 Lokālie un 
starptautiskie 
projekti 

 Saimnieciskā 
darbība 

Dibināts 1996.g. ES RTU, LU, EM, 
RD, PA, 
Latvenergo, 
Invest Rīga, 
VNĪA, LTRK 

Inkub ācija 
Atspēriens 
www.atsperiens.lv 

veicināt mazo un 
vidējo uzĦēmumu 
attīstību, motivēt 
izbraukušos 

• Līdzfinansējums 75% 
procentu apmērā dažādu 
jauno komersantu izdevumu 
segšanai. 

Jaunu, 
tehnoloăiski 
ietilpīgu biznesa 
ideju autori (sīkie, 

 Kopējais grantu 
finansējums 
2012. gadā 
sasniedza 98 000 

Kopš 2009.gada 
izsludināti astoĦi 
konkursi, 
saĦemtas vairāk 

Latvija AS Swedbank 
Rīgas dome 



Latvijas 
iedzīvotājus 
atgriezties Rīgā, 

Vienam komersantam 
maksimālais pieejamais 
granta apjoms ir 8 000 latu 

mazie uzĦēmumi) latus, ko veido 
Ls 52 000 liels 
atbalsts no Rīgas 
domes un Ls 46 
000 no 
Swedbank. 

kā 800 biznesa 
idejas un atbalstu 
saĦēmuši 84 
uzĦēmumi. 
Piešėirts 
finansējums 
vairāk kā 400 000 
 latu apmērā. 

SIA Inovatīvo 
risinājumu instit ūts 

Veicināt Latvijas 
ekonomisko un 
intelektuālo 
attīstību, radot 
jaunas zināšanas 
un pieredzi, 
jaunus 
uzĦēmumus 
(secīgi jaunas 
darba vietas un 
lielāku 
apgrozījumu) 
 
 

• Biznesa dzīvotspējas 
novērtējums  

• Biznesa modeĜu un biznesa 
plānu veidošanu 

• Materiāls un nemateriāls 
atbalsts jauno biznesu 
veidošanā 

• Konsultācijas un mentorings 
jauno biznesa ideju autoriem 

• Inovāciju menedžmenta audits 

 Jaunie esošie un 
potenciālie 
uzĦēmēji 

 Akadēmiskais 
personāls 

 Biznesa 
attīstības atbalsta 
organizācijas 

 Privātais 
finansējums 

2007.gada 
janvāris - pašlaik 

Eiropa Privātpersonas, 
1 juridiska 
persona 

Kompetences centri 
 
(SIA, 6 centri) 
 
 
 
 
 
 

Atbalsts nozaru 
uzĦēmumu un 
pētniecības 
institūciju 
savstarpējai 
sadarbībai, 
lietišėo pētījumu 
veikšanai, 
inovācijā 

Procesa koordinācija, lai 
nodrošināt uzĦēmumu un 
pētniecības iestāžu sadarbību 
lietišėo pētījumu veikšanai 

Nozares 
uzĦēmumi un 
pētniecības 
iestādes 

Rūpnieciska
jiem 
pētījumiem 
– 70% - 
80% 
Eksperiment
ālajām 
izstrādnēm – 
līdz 45% 

ERAF + 
līdzfinansējums 

2011 -2015.g. Rīga  
UzĦēmumi, 
augstākās 
izglītības un 
pētniecības 
iestādes 

Klasteri 
 
11 klasteri 
 
 

Veicināt nozares 
savstarpēji 
nesaistītu 
komersantu, 
pētniecības, 
izglītības un citu 
institūciju 
sadarbību, 
konkurētspēju, 
inovāciju utt.  
 

Sadarbības, partnerību 
koordinēšana, apmācība 

Komersanti, 
pētniecības 
iestādes 

Maksimālais 
projekta 
apmērs 
vienam 
projektam 
300 000 
LVL 

ERAF + 
līdzfinansējums 

2012 – 2015.gads Rīga, Ventspils, 
Jelgava 

 

SIA Imprimatur 
Capital Fund 
Management 
  

Riska kapitāla 
fondu 
pārvaldītājs; 
Specializācija - 

• Riska kapitāla investīcijas 
o   Sēklas fonds 
o   Start-up fonds 

  

ZinātĦu un 
tehnoloăiski 
ietilpīgu izstrādĦu 
autori (zinātnieki, 

Sēklas 
Fonds: 
• Investīcija

s līdz 

Sēklas fonds 
JEREMIE 
Holding Fund 
(pēc būtības EU 

Investīciju 
periods abiem 
fondiem 
11.06.2010 – 

Atrodas Rīgā; 
mātes 
kompānija un 
daĜējas slodzes 

Menedžmenta 
kpompanijas 
dibinātaji 
Imprimatur 



KS Imprimatur 
Capital Seed Fund 
  
KS Imprimatur 
Capital Technology 
Venture Fund 

ieguldījumi augst
o tehnoloăiju 
biznesa projektos 
agrīnā stadijā.  

• Tehnoloăiju komerciālā 
potenciāla izvērtējums 

• Konsultācijas biznesa, 
marketinga, finanšu plānu 
izstrādē; 

• Sadarbības partneru piesaiste. 
  
Maksas konsultācijas netiek 
sniegtas, konsultācijas un 
palīdzība tikai portfeĜa 
kompānijām 

uzĦēmēji, biznesa 
komandas, 
uzĦēmumi) 

EUR 200 
000 vienā 
uzĦēmum
ā 

• Tipiski 6-
12 
mēnešu 
budžetam. 
  

Start-up 
fonds: 
• Investīcija

s līdz 
600 000 
EUR 

• Tipiski 12 
-24 
mēnešu 
periodā 
straujai 
komercial
izācijai 

un valsts nauda) 
  
Start-up fonds  
JEREMIE 
Holding Fund 
(pec būtības EU 
un valsts nauda) 
+ privāto 
investoru 
kapitāls 
(Pensiju fondi, 
bankas, 
privātpersonas) 

31.12.2014 
  
Kopējais fonda 
ilgums līdz 
10.06.2020 ar 
iespēju pagarināt 

konsultanti 
atrodas 
Londonā; 
projektu 
piesaiste 
Latvijā, Baltijā, 
Skandinavijā, 
Krievijā – 
komercializācija  
Latvijā 

Capital  Ltd 
(Anglija, 
Londona) un 
SIA Baltic 
Technology 
Ventures 
(Latvijas 
partneri – Toby 
Moore un Jānis 
Janevics) 

Jauno uzĦēmēju 
centrs 
Nodibinājums 
 
www.juc.lv 

Veicināt 
uzĦēmējdarbības 
attīstību Latvijā, 
topošajiem 
uzĦēmējiem 
sniedzot 
profesionālas 
konsultācijas 
jauna uzĦēmuma 
veidošanas 
periodā. 
 
Veidots pēc 
Zviedrijas modeĜa 
(„Jobs and 
Society – 
NyföretagarCentr
um”) 

• Konsultācijas ir iespējams 
saĦemt par dažādiem topošo 
un jauno uzĦēmēju 
interesējošiem jautājumiem,  
sākot ar biznesa idejas 
izvērtēšanu un beidzot ar 
uzĦēmuma tālākattīstības 
plāna izstrādi. 

• Semināri 
 
 
Pakalpojumi bez maksas 

Jaunie uzĦēmēji, 
biznesa uzsācēji 

 Galvenokārt, 
privātais 
finansējums, 
Partneri 
finansējums 
(Nordea, 
Swedbank, SEB,  

 Latvija  

BaltCap Riska kapitāla 
fondu 
pārvaldītājs; 
 

Specializācija - 
ieguldījumi augsto tehnoloăiju 
biznesa projektos agrīnā stadijā. 

ZinātĦ un 
tehnoloăiski 
ietilpīgu izstrādĦu 
autori (biznesa 
komandas, 
uzĦēmumi) 

Investīcijas 
uzĦēmumā 
no 0.3 līdz 3 
miljoniem 
eiro  

EIF + privātais 
kapitāls 

 Baltija  



Pēcinkubācija / briedums 
Rīgas UzĦēmēju 
Biedrība 
http://www.rub.lv/ 

• Pārstāvēt 
Rīgas pilsētas 
uzĦēmēju 
intereses 

• Sekmēt 
dialogu starp 
uzĦēmējiem, 
starp 
uzĦēmējiem 
un vietējām 
iestādēm un 
ārvalstu 
organizācijā; 

• Veicināt 
savstarpējo 
informācijas, 
pieredzes un 
labās prakses 
piemēru 
apmaiĦu starp 
uzĦēmējiem. 

• Bezmaksas konsultācijas 
darba tiesībās un darba 
aizsardzībā, semināri, forumi, 
apmācības 

• Tīklošanās; 
• Informāciju par plānotajiem 

grozījumiem normatīvajos 
aktos, politikas plānošanas 
dokumentos un jaunumiem 
par ES fondu projektiem. 

• Sadarbības iespējas ar 
Baltkrievijas uzĦēmējiem 
(RUB noslēgts sadarbības 
līgums.) 

 

UzĦēmumi  Biedru 
naudas, 
piesaistītie 
ESSF 
projekti 

  Rīga, Latvija SIA Moora; SIA 
Kāgo; SIA 
Kosmetaloăijas 
koledža; u.c. 
 

Latvijas 
Tehnoloăisko Parku, 
Centru un Biznesa 
Inkubatoru 
Asociācija 

Biedrība 

 
 

Koordinēt 
tehnoloăiski 
orientētas 
uzĦēmējdarbības 
atbalsta struktūru 
darbību Latvijā 
un pārstāvēt to 
intereses Latvijas 
valsts, ārzemju un 
starptautiskās 
organizācijās 

 Tehnoloăiskie 
parki un centri,  
biznesa inkubatori 

  dibināta 1996. 
gadā 

 Biedri: 
NP Properties, 
LTP,  
LEBIC,  
LTC,  
VATP,  
Tukuma 
Biznesa un 
tehnoloăiju 
inkubators, 
Fiziskās 
personas 

UzĦēmējdarb ības 
kompetences centrs 
(http://www.manambi
znesam.lv/) /  

Finanšu 
jautājumu un 
biznesa vides 
aktualitāšu 
skaidrojums – 
praktiskos un 
uzĦēmējiem 
aktuālos piemēro 

Informācija interneta vietnē 
www.manambiznesam.lv 
Pētījumi 
Semināri 
Testi, u.c. 
 

Mazie uzĦēmumi    Latvija 
 

AS Swedbank 

Nordea Biznesa 
skola  

Sekmēt 
uzĦēmējdarbību, 
jaunu uzĦēmumu 

• mācību nodarbības  
• praktisku pieredzi un 

padomus veiksmīgai biznesa 

Jaunie vai 
potenciālie 
uzĦēmēji 

   Rīga, Latvija 
 

Nordea 
+ Dažādi 
partneri 



veidošanos, 
izpratni par 
uzĦēmējdarbības 
uzsākšanu un 
īstenošanu 

attīstībai 
• vērtīgus kontaktus un 

networking iespējas 
• bezmaksas koučinga un 

mentoringa sesijas 
• tikšanos ar potenciālo 

investoru mācību noslēgumā 

 


