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Lai sadarbotos ar LIAA, jānoslēdz “jumta” līgums

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 
maziem un vidējiem komersantiem | UZŅĒMĒJDARBĪBA



LIAA nacionālie stendi

Ražotņu un 
produktu 
atbilstības 
novērtēšana

60 000 € 
80%

45 000 €  
90%

100%

100%

Eksporta atbalsta 
darbības

Uzņēmējdarbība (de minimis) 

LIAA konsultācijas

LIAA tirdzniecības 
misijas un 
amatpersonu vizītes

80%



• Starptautiskās izstādes

• Konferences/forumi

• Dalība starptautiskajās 

nozaru asociācijās

• Tirgus pētījumi

• Tīmekļvietnes, 

internetveikalu izstrāde

Eksporta atbalsta darbības

(kalendārajam gadam)

• Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem

• Dalība digitālajās izstādēs, konferencēs/semināros 

• Telemārketinga pakalpojumi

• Ekspertu piesaiste

• Kontaktbiržas

• Digitālās nozaru platformas

• Publicitāte ārvalstu specializētajos 

medijos/reklāma/preču zīmes u.c.

60 000 € | 80%



LIAA pārstāvniecības ārvalstīs



Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 

maziem un vidējiem komersantiem | TŪRISMS

Lai sadarbotos ar LIAA, jānoslēdz “jumta” līgums



Dalība LIAA 
nacionālajos stendos 
un darījuma tūrisma 
izstādēs 

Dalība LIAA tūrisma 
pasākumos ārvalstīs 

60 000 € 
80%

50%

100%

Tūrisma atbalsta 
darbības

Starptautisku konferenču, 
kongresu un semināru 
organizēšana Latvijā 

195 000* € 

80%

12 000 € 

50-60%

Starptautisku kultūras, sporta 
pasākumu vai izstāžu  
organizēšana Latvijā 
*atkarībā no dalībnieku skaita

Tūrisms (de minimis) 



• Starptautiskās izstādes 

(arī digitālās)

• Tirgus pētījumi

• Konferences/forumi/ 

kontaktbiržas

• Digitālās tūrisma 

platformas

Tūrisma atbalsta darbību pieteikums          

• Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem 

(arī preču zīmes izstrāde un reģistrēšana)

• Digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu 

veidošanas platformu iegāde

• Telemārketinga pakalpojumi

• Publicitāte ārvalstu specializētajos drukātajos un 

digitālajos medijos

• Tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju izstrāde 

u.c.

60 000 € | 80%



INOVĀCIJU VAUČERU ATBALSTA
PROGRAMMA



Iepazīšanās 
vaučers

5 000 €
100%

Inovāciju vaučeru atbalsta programma

Augsti 
kvalificētu 
darbinieku 
piesaiste

45%

Klasiskais 
vaučers

35%-85%

Dizaina
vaučers

5 000 €
85% 

• Atbalsts jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei, kas paredzēta komercializēšanai

• Atbalsts lielajiem un MVK

25 000 €



Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) 

BIOMEDICĪNA

BIOEKONOMIKA

VIEDĀ 
ENERĢĒTIKA

VIEDIE 
MATERIĀLI

IKT



ATBALSTS DARBINIEKU APMĀCĪBĀM



Atbalsts darbinieku apmācībām līdz 100%  

• Komersanta 

iepirktas apmācības, 

nepieciešamas 

produktivitātes un 

eksportspējas 

celšanai

• Komersanta 

iepirktas 

apmācības vai 

apmācības pie 

saistīta 

uzņēmuma

Labās prakses 

pārņemšanas 

apmācības 

eksportspējas 

veicināšanai

• Dalība LIAA iepriekš 

iepirktās un 

organizētās 

apmācībās

Augsta līmeņa 

apmācības

Līdz 75 000 €Līdz 200 000 €

Pieteikšanās atvērta 

no 30.05.-27.06.2022.

Apmācību 

īstenošana 

ārvalstu 

investoru 

piesaistei
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Valsts platforma biznesa attīstībai
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