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1. Pirmā diasporas LIAA biznesa inkubatoru 
pirmsinkubācijas (PINK) programma – 2021.gada 
marts-oktobris



Iesniegtas 54 aptaujas atbildes par dalību PINK 2021.gada 
marta uzsaukumā

➢ Kopš programmas uzsākšanas 7 dalībnieki ir pārcēlušies uz dzīvi Latvijā 

➢ 22 PINK pieteikumos bija vismaz viens komandas biedrs, tai skaitā arī no Latvijas

➢ Dalība PINK mācībās: Jā – 39; Daļēji – 13; Nedaudz – 2 

Bija ļoti noderīgs 
saturs un 

konsultācijas; 48

Nesanāca pilnvērtīgi 
izmantot; 4

Neatbilda manām 
vajadzībām/interesēm; 1

Novērtēju ieguvumus no 
dalības biznesa 

inkubatora kopienās; 30

Ieguvu jaunus 
kontaktus; 24

Ieguvu jaunu 
informāciju; 34

Dibināju 
uzņēmumu/reģistrēju 

uzņēmējdarbību 
Latvijā; 9

Dibināju 
uzņēmumu/reģistrēju 
uzņēmējdarbību savā 

mītnes valstī; 1

Tiku līdz 
produkta/pakalpojum

a prototipam; 28

Pārdevu pirmo 
produktu/pakalpojumu; 9

Noslēdzu sadarbības 
līgumu; 7

Piesaistīju biznesa 
partneri; 7



Diasporas PINK grupas dalība 2021.gada marta uzsaukumā 

n-54 

Vai tava produkta/pakalpojuma ideja arī pēc PINK 
mācībām tiks attīstīta?

Jā 22

Jā un arī radās doma par citi produktu/pakalpojumu 17

Nē, plānoju attīstīt citu produktu/pakalpojumu 5

Pagaidām iepauzēšu ar biznesa ideju attīstīšanu 8

Ko vēl paspēji PINK mācību laikā?

Pieteicos uz LIAA vaučeru programmu 2

Pieteicos konkursā “Ideju kauss 2021” 3

Piedalījos LIAA seminārā, vebinārā 20

Piesaistīju biznesa partneri 7

Citas atbildes:

• Gatavoju modeli atbalsta programmas granta
pieprasījumam, ko iesniegt janvārī

• Pieteicos akselatora programmai citā valstī

• Piedalījos "Dizaina dienas" 

• Uzvarēju Baltinavas novada konkursā un saņēmu 
finansējumu tetovēšanas rīku iegādei

• Pašlaik strādāju pie investora/biznesa partnera 
piesaistes

• Piedalījos citos vebināros, lai pilnveidotu savu sapni

• Uzsaku uzņēmējdarbības kursu Stokholmā, kas 
domāts tieši mūzikas industrijas uzņēmējiem

• Mozello.lv atbalsts mājaslapas izveidē

Jā, un pēc iespējas 
ātrāk; 14

Jā, bet vēlāk, jo vēl ir jāpiestrādā pie 
savas biznesa idejas; 32

Nē, jo INK programma 
neatbilst manām biznesa 

vajadzībām; 6

Nē, jo neturpināšu 
attīstīt savu biznesa 

ideju; 2

Vai Tev ir interese startēt konkursā un kļūt par INK programmas dalībnieku?



2. 2022.gada pavasarī diasporai būs iespēja piedalīties PINK 
apmācībās kopā ar Latvijas dalībniekiem

Biznesa inkubatoru programma sevi jau 
ir pierādījusi kā pieprasītu un veiksmīgu 

instrumentu jaunu un eksportspējīgu 

uzņēmumu izveidei. Un arī turpmāk tas 

būs būtisks #atbalsts uzņēmējdarbības 

aktivitātes veicināšanai #reģionos

Īss video par biznesa inkubatoru 

programmas turpināšanu: skaties šeit

✓ Šoreiz tikai kopā ar Latvijas dalībniekiem

✓ Attālināti vai hibrīdformātā – atbilstoši 

Latvijā veselības drošībai noteiktajiem 

nosacījumiem

✓ Biznesa idejas īstenošanas vietai jābūt 

saistītai ar Latviju

✓ Neatbalstāmās projektu ideju jomas: 

tirdzniecība un lauksaimniecība

✓ Informācijai piesektot Internetā – LIAA 

vietnēs, LIAA pilsētu biznesa inkubatoru 

Facebook lapās, Latviesi.com u.c.!

✓ Sākt gatavoties jau tagad!

https://www.facebook.com/hashtag/atbalsts?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUWsNBUUs6BKUBedBWqJPNg6mnre9qO30_0KK8W0etTnCt-lOYhnxnrFiJf_RprPDywcskIIK1R8Atag-rY-yXQFo4Y83rnr0GhOtkoHrA3XGKT526R-omeYsfYz7QsGpTmHUGhCq6LTUD8E2x0VfR1vBzTqTnYpegJVz7VoL1rg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/re%C4%A3ionos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUWsNBUUs6BKUBedBWqJPNg6mnre9qO30_0KK8W0etTnCt-lOYhnxnrFiJf_RprPDywcskIIK1R8Atag-rY-yXQFo4Y83rnr0GhOtkoHrA3XGKT526R-omeYsfYz7QsGpTmHUGhCq6LTUD8E2x0VfR1vBzTqTnYpegJVz7VoL1rg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/janis.vitenbergs.em/videos/625598668850599


3. Sadarbība ar Latvijas diasporas pārstāvjiem 
ārvalstīs – vai noderētu ārvalstu tirgus apgūšanai

Noteiktu būtu
13,5%

Drīzāk būtu
29,8%

Drīzāk nebūtu
19,8%

Nemaz nebūtu
26,8%

Grūti pateikt
10,1%

K3. "Ņemot vērā Jūsu uzņēmuma darbības specifiku, vai Jūsu uzņēmums vēlētos un tam būtu noderīgi saņemt atbalstu no 
Latvijas diasporas pārstāvjiem ārvalstīs saistībā ar ārvalstu tirgus apgūšanu (piemēram, saņemt kādas konsultācijas par 
situāciju konkrētajā tirgū, saņemt marketinga vai tirdzniecības aģenta pakalpojumus, u.tml.)?"

Bāze: visi respondenti, n=504

Nebūtu:
46,6%

Būtu:

43,3%

Latvijas eksportējošo uzņēmumu aptauja

2021. gada septembris - oktobris



Uzņēmumu, kuros strādā darbinieki attālināti no 
ārvalstīm, īpatsvars

Latvijas eksportējošo uzņēmumu aptauja

2021. gada septembris - oktobris Jā
13,5%

Nē
85,5%

Grūti pateikt
1,0%

K4. "Vai Jūsu uzņēmumā ir darbinieki, kuri strādā attālināti no ārvalstīm?"

Bāze: visi respondenti, n=504



4. Kur smelties informāciju?

• www.liaa.gov.lv

• https://investinlatvia.org/

• www.labsoflatvia.com

• https://inkubatori.magneticlatvia.lv/

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

• www.latvia.travel

• www.startuplatvia.eu

• https://business.gov.lv

• https://www.youtube.com/user/LIAALatvia

• https://www.expo2020.lv

• https://facebook.com/LatviaExpo2020

http://www.liaa.gov.lv/
https://investinlatvia.org/
http://www.labsoflatvia.com/
https://inkubatori.magneticlatvia.lv/
https://www.facebook.com/LIAALatvija/
http://www.latvia.travel/
http://www.startuplatvia.eu/
https://business.gov.lv/
https://www.youtube.com/user/LIAALatvia
https://www.expo2020.lv/
https://facebook.com/LatviaExpo2020


.

Vietne: investinlatvia.org

Šeit pieejama informācija:

• Kāpēc izvēlēties Latviju?

• Informācija par prioritārajiem 

sektoriem

• Praktiska informācija 

investoriem (tai skaitā 

Relocation Guide to Latvia)

• Dažādi veiksmes stāsti

• Ziņas un aktualitātes saistībā 

ar uzņēmējdarbības attīstību 

Latvijā

• Materiāli (nozaru faktu lapas, 

Business Guide u.c.)

Aicinām pieteikties ikmēneša Business 
News from Latvia saņemšanai



5. Latvijas dalība EXPO2020

https://ww.expo2020.lv un Facebook lapa:

Virtuālā Latvijas paviljona EXPO2020 tūre: 
https://virtualexpodubai.com/opportunity-district/latvia

https://ww.expo2020.lv/


6. LIAA un Latviesi.com sadarbība

1. Reklāmraksti mājas lapā, 

Facebook un apkārtrakstā

2. LIAA notikumi pasaulē un 

Latvijā ar iespēju attālināti 

piedalīties vai vērot

3. Kampaņas



LIAA un Latviesi.com jauns 
pilotprojekts – ārvalstu 
mediju ziņu par Latviju TOP 5:

1) Tiek īstenots no 01.10.2021 līdz 31.12.2021.

2) 2x nedēļā Facebook Latviesi.com lapā tiek publicēta 

ārvalstu ziņu TOP5 kolāža

3) 1x nedēļā pagājušās nedēļas ārvalstu mediju ziņu TOP5 

tiek iekļauts iknedēļas Latviesi.com apkārtrakstā 

Aicinām visus piesekot šīm ziņām un dalīties 
savos kontaktu tīklos!



Uz tālāko sadarbību!


