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Atbalsta organizāciju stendi
ALTUM
Palīdzēsim rast piemērotāko risinājumu
uzņēmuma attīstībai – aizdevumi un
riska kapitāls uzņēmējdarbības sākumā,
kredītu garantijas un paralēlie aizdevumi
straujai izaugsmei, eksporta kredītu
garantijas jaunu tirgu apgūšanai u.c.
LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS
AĢENTŪRA (LIAA)
Ikviens esošais vai topošais uzņēmējs
varēs uzzināt kādu atbalstu idejas
attīstībai var sniegt Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra, iepazīties ar
Biznesa inkubatoru un Tehnoloģiju
skautu sniegtajiem pakalpojumiem,
uzzināt par iespējām saņemt atbalstu
jaunu produktu izstrādei un eksportam.
CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU
AĢENTŪRA (CFLA)
Jautājiet par pieejamo un plānoto ES
fondu finansējumu uzņēmējdarbībai
2014.-2020. gada plānošanas periodā –
kur un kā pieteikt projektu līdzfinansējuma saņemšanai, kā sameklēt aktuālāko
informāciju par plānotajām atlasēm un
informatīvajiem semināriem un kā
iesniegt projektu e-vidē.
UZŅĒMUMU REĢISTRS
Varēsiet uzzināt par iespējām attālināti
sadarboties ar iestādi, elektronisko
saziņu un elektronisko dokumentu
iesniegšanu, kā arī uzdot sev interesējošos jautājums par dokumentu
iesniegšanu, sagatavošanu u.c.
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Saimnieciskās darbības reģistrēšana,
atbilstošākie nodokļu režīmi, VID e-pakalpojumi un elektroniskās deklarēšanas
sistēmas izmantošana. Paņemot līdzi
internetbankas autorizācijas datus
(lietotājvārdu, paroli, kodu kartes u.tml.),

iespēja pieslēgties VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmai un kopīgi ar VID
darbiniekiem praktiski izmēģināt VID
e-pakalpojumus.
LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN
IZGLĪTĪBAS CENTRS
Konsultācijas uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā (esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem), mācības (klātienē un
tālmācībā), atbalsts projektu un plānu
sagatavošanā. Noderīgi interneta rīki un
materiāli, piemēram, bruto seguma
aprēķins, pašizmaksu kalkulācijas u.c.
NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA
(NVA)
NVA pakalpojumi darba devējiem, CV un
vakanču portāla iespējas darbinieku
meklēšanā, iespēja apmācīt bezdarbnieku pēc darba devēja pieprasījuma un
praktiska apmācība pie darba devēja
uzņēmumā. Konsultēsim par NVA reģistrētiem bezdarbniekiem pieejamo
atbalstu komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai.
VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Iespējas uzsākt lietot bezmaksas darba
vides riska novērtēšanas rīku OIRA, kas
palīdz uzņēmējiem izpildīt normatīvo
aktu prasības darba aizsardzības jomā.
Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti deviņi
rīki – darbam birojā, izglītības iestādēm,
veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem, sabiedriskajā
ēdināšanai, viesnīcām un viesu mājām,
skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas veic automobiļu apkopes un remontu.
LATVIJAS BIZNESA EŅĢEĻU TĪKLS
LATBAN
Nozares pasākumi, kuros tiekas
jaunuzņēmumi un investori –kas jādara,

2.

Atbalsta organizāciju stendi
lai tajos piedalītos. Atbalsta instrumenti
jaunuzņēmumiem piesaistot privāto
investoru finansējumu. Priekšnosacījumi
veiksmīga biznesa attīstībai un invstestīciju piesaistīšanai.
FRANCITY
Laipni gaidīti gan biznesa uzsācēji, gan
jau pieredzējuši uzņēmēji. Biznesa
uzsācēji varēs atrast jaunas idejas
savam biznesam no plašās franšīžu
pasaules, savukārt jau esošie uzņēmēji
varēs uzzināt, kā var starptautiski
attīstīt savu biznesu straujāk, drošāk un
ar zemākām izmaksām.
LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA
Stendā var uzzināt, kādas iespējas
uzņēmējiem sniedz lielākā Latvijas
uzņēmēju biedrība un kā var kļūt par tās
biedru.
LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD)
LAD atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai lauku teritorijās.
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS
AĢENTŪRA (VIAA)
Konsultācijas un atbalsts starptautisku
projektu pieteikumu sagatavošanai
jaunu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei Apvārsnis 2020, Eurostars
2 un EUREKA programmās. BalticBonus
programmas atbalsts kvalitatīvu starptautisko projektu pieteikumu izstrādei,
kā arī iespēja piesaistīt darbam uzņēmumā jaunos zinātniekus PostDoc
Latvia programmas ietvaros.
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Informācija par atbalstu pētniecībai un
jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei,
kā arī studentu iesaistes iespējām
uzņēmuma darbā – uzņēmuma vajadzī-

bu inovatīviem risinājumiem. Uzņēmēju
iespējas labi sagatavot kvalificētus
jaunos darbiniekus, ar Eiropas sociāla
fonda atbalstu nodrošinot jauniešiem
prakses vietas un darba vidē balstītas
mācības profesijas ieguvē.
INICIATĪVA ATBALSTI MAZO BIZNESU!
Praktiskas lietas par uzņēmuma un tā
produktu reklāmu ar iniciatības bezmaksas rīku starpniecību. Pievienojieties un
saņemiet oficiālo uzlīmi!
BANKA CITADELE
Citadeles maksājumu plāns un POS
abonēšana 6 mēneši bez maksas.
Atbalsta kredīts. cPay un X kartes.
SEB
Stendā visi jaunie uzņēmumi var saņemt
īpašu bankas un sadarbības partneru
piedāvājumu, kā arī reģistrēties eAkadēmijai. Savukārt uzņēmumiem, kas
jau pieradījuši sevi, SEB banka piedāvā
dažādas finansēšanas iespējas, tostarp
Mikrokredītu, kā arī risinājumus efektīvākiem ikdienas finanšu darījumiem –
miniPOS, Inkasāciju, E-rēķinus un daudzus citus.
INTERREG IGAUNIJAS-LATVIJAS
PROGRAMMA
Informācija MVU par atbalstu produktu
attīstīšanai, par projektu konkursu un
aktivitātēm, kuras tiek atbalstītas.
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Konsultācijas par uzņēmējdarbības
atbalsta iespējām, uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi, konsultatīvais
atbalsts piemērotu industriālo zonu
atrašanā potenciāliem investoriem un
uzņēmējiem.

