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LTRK pamatnostādnes Jaunuzņēmumu politikā 

Virsmērķis: Radīt labvēlīgus apstākļus jaunu Jaunuzņēmumu1 dibināšanai Latvijā, esošo 

Jaunuzņēmumu attīstībai un investīciju piesaistei, kā arī veicināt investīciju aktivitāti vietējā ekosistēmā. 

Nodrošināt, ka Latvijas Jaunuzņēmumu ekosistēmas tēls un likumiskais ietvars ir starp atraktīvākajiem 

Ziemeļvalstu reģionā un Eiropas Savienībā, kā arī konkurētspējīgs starptautiskā līmenī. Tādējādi tiks 

nodrošināta aktīva Jaunuzņēmumu dibināšana un attīstība, kā arī ārvalstu Jaunuzņēmumu piesaiste 

Latvijai, veicinot Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2021. – 2027. gadam (NAP2027) noteikto 

stratēģisko mērķu “Produktivitāte un ienākumi” un “Reģionālā attīstība” sasniegšanu. 

1. Jaunu Jaunuzņēmumu dibināšana 

1.1. Jaunuzņēmumiem tiek nodrošināta labvēlīga vide, mazinot administratīvo un finanšu slogu 

agrīnās stadijas Jaunuzņēmumiem, kā arī veicinot atbalsta pieejamību pētniecībai un attīstībai 

(P&A). 

1.2. Samazināt birokrātisko slogu Jaunuzņēmumiem, tajā skaita, uzņēmuma dibināšanas procesa 

un bankas kontu atvēršanas procedūras atvieglošanu, lai veicinātu Latviju kā pievilcīgu 

galamērķi ārzemju uzņēmējiem Jaunuzņēmumu dibināšanai. 

1.3. Nodrošināt efektīvus, multilingvālus un saprotamus digitālus saziņas kanālus starp valsts 

pārvaldes institūcijām un ārvalstu Jaunuzņēmumu dibinātājiem un investoriem. 

1.4. Nodrošināt pieejamo finanšu un atbalsta instrumentu reģionālo piesaisti, lai veicinātu 

Jaunuzņēmumu dibināšanu visos Latvijas reģionos. 

1.5. Celt sabiedrības un komersantu zināšanu līmeni par Jaunuzņēmumiem un to darbības 

principiem, lai veicinātu jaunu Jaunuzņēmumu dibināšanu, kā arī celtu citu komersantu, kas nav 

Jaunuzņēmumi, efektivitāti, konkurētspēju un inovāciju kapacitāti. 

 

2. Jaunuzņēmumu izaugsme un investīcijas 

2.1. Veicināt un atbalsti ̄t ekosiste ̄mas sadarbi ̄bas atti ̄sti ̄bu starp Jaunuzņe ̄mumu nozares 

nevalstiskajām organizācijām, it i ̄pas ̌i organizācijām, kas ties ̌ā veidā atbild par Jaunuzņe ̄mumu 

viedokl ̧u pārstāve ̄s ̌anu, un valsts pārvaldes institūcijām, lai nodros ̌inātu efekti ̄vāku atbalsta 

sniegs ̌anu Jaunuzņe ̄mumu ekosiste ̄mai. 

2.2. Veicināt valsts pārvaldes institūciju dialogu starp Jaunuzņēmumu nozares nevalistiskajām 

organizācijām, uzklausot to rekomendācijas par efekti ̄vu atbalsta sniegšanu Jaunuzņe ̄mumu 

ekosiste ̄mas attistibai. 

2.3. Celt Jaunuzņēmumu un investoru izglītotības līmeni par Jaunuzņēmumu attīstību 

(mērogošanu), investīciju vadību un biznesa eņģeļu darbību un iesaisti Jaunuzņēmumu 

ekosistēmā. 

2.4. Veicināt talanta (augsti kvalificētu cilvēkresursu) pieejamību Jaunuzņēmumu izaugsmes 

iespējošanai, pilnveidojot un standartizējot akciju opciju piešķiršanas procedūru, kā arī rast 

iespēju piešķirt kapitālsabiedrības daļas valdes locekļiem un padomdevējiem.  

 

 
1 Atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumam pamatnostādnēs lietotais jēdziens “jaunuzņēmums” ir 
kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu 
un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību: https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-
atbalsta-likums 
 

https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likums
https://likumi.lv/ta/id/287272-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likums


3. Jaunuzņēmumu ekosistēma un sadarbība ar MVU, lielajiem komersantiem un starptautiskajām 

korporācijām 

3.1. Veicināt Latvijas kā atraktīva galamērķa atpazīstamību Jaunuzņēmuma dibināšanai, izveidojot 

starp Jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem un valsts pārvaldes institūcijām koordinētu 

Jaunuzņēmumu ekosistēmas sabiedrisko attiecību stratēģiju. 

3.2. Veicināt vienotas multilingvālas platformas (vietnes) par Latvijas Jaunuzņēmumu ekosistēmu, 

kas atspoguļo Jaunuzņēmumu dibināšanu procesu ārvalstu uzņēmējiem, darba iespējas  

Jaunuzņēmumos, informāciju par investīciju piesaisti, atbalsta instrumentiem kā arī pētniecību 

un attīstību (P&A) Latvijā. 

3.3. Veicināt Jaunuzņēmuma ekosistēmas datu apkopošanu, to vizualizāciju un pieejamības 

nodrošināšanu ekosistēmas dalībniekiem un ārvalstu investoriem, kā arī citu valstu 

Jaunuzņēmumu ekosistēmu pārstāvjiem. 

3.4. Veicināt Jaunuzņēmumu sadarbības iespējas ar MVU, lielajiem komersantiem un 

starptautiskajām korporācijām Latvijā, lai veidotos atvērta inovāciju vide, kā arī palielinātu 

komersantu ieguldījumus pētniecībā un attīstībā (P&A). 

3.5. Atbalstīt MVU, lielo komersantu, starptautisko korporāciju un augstākās izglītības iestāžu 

iesaisti Jaunuzņēmumu ekosistēmā un inovāciju veidošanā, veidojot tehnoloģiju un pārneses un 

testēšanas centrus ap šiem spēlētājiem. 

3.6. Veicināt Latvijas prioritāro Jaunuzņēmumu un pētniecības un attīstības (P&A) virzienu 

definēšanu un nodrošināt atbalsta instrumentus šiem virzieniem, un to atbilstošu reģionālo 

sadalījumu, lai iespējotu efektīvu un ātru to administrēšanu procesu, kas atbilst Jaunuzņēmumu 

dinamiskajai attīstības 


