
Valmieras biznesa inkubato-
ra vadītājs Jurģis Priedītis norāda,
ka sākotnēji apmēram puse jauno
uzņēmēju bijusi no Cēsu puses.
Tagad situācija mainījusies, lielā-
ko īpatsvaru veido jaunā
Valmieras novada uzņēmēji, bet
arī Cēsu puses uzņēmēji joprojām
pārstāvēti.

attālinātais režīms
darbu padarījis
efektīvāku  

Jautāts, vai pandēmija atstājusi
jūtamu ietekmi inkubatora darbī-
bā, viņš atzīst, ka lielas atšķirības
nejūt: “Izmaiņas bijušas tikai at-
sevišķos punktos, kas, manuprāt,
devušas tikai pozitīvu efektu.
Teiksim, uzņemšanas komisijas
sēdes jau kopš pērnā pavasara no-
tiek tikai attālināti, arī pretenden-
tus uzklausot tiešsaistes režīmā.
Uzņēmējiem vairs nav jābrauc,
jāgaida, jātērē laiks, lai piecas mi-
nūtes uzstātos komisijas priekšā.
Valmieriešiem tas varbūt nav sa-
režģīti, bet aptveram visu
Vidzemi. Ja cilvēkam ilgs laiks
jāpavada ceļā turp un atpakaļ, tas
ir nelietderīgi tērēts laiks. Es teik-
tu, ka attālinātais režīms darbu
padarījis efektīvāku,    arī daudzas
tikšanās joprojām, lai arī tagad
ļauts tikties klātienē, organizējam
attālināti. Laika ekonomijas ziņā
tas ir ieguvums, topošajiem uzņē-
mējiem paliek vairāk laika pie-
vienotās vērtības radīšanai.
Pārbraucieni, kas prasa ilgāku lai-
ku, taču nekādu vērtību nerada.
Tā kā man patīk lielu vērību pie-
vērst tieši efektivitātei, mani šie
attālinātie risinājumi ļoti apmieri-
na. Zinām taču teicienu, ka laiks
– tā ir nauda.”

Statistika rāda, ka šajā pava-

sarī pieteikumu skaits LIAA biz-
nesa inkubatoros bija īpaši liels.
Kopumā Latvijā saņemti 863 pie-
teikumi, no tiem darbu inkubāci-
jas un pirmsinkubācijas program-
mās uzsāka 415 dalībnieki. Arī
Valmieras biznesa pirmsinkubā-
cijas programmā inkubatorā tika
saņemti 46 pieteikumi, iepriekš
bija    20 – 23 pieteikumi.

“Manuprāt, ietekme bija liela-
jai komunikācijas kampaņai, kas
valstiskajā līmenī pavasarī tika
īstenota. Taču pieaugums attiecas
tikai uz pirmsinkubācijas pro-
grammu, inkubācijā    bija vairāk
vien par dažiem pieteikumiem,
kas nozīmē, ka tur topošie uzņē-
mēji pieņem pārdomātus lēmu-
mus,” norāda J. Priedītis.

Lielākā ietekme 
izejvielu cenu 
kāpumam

Arī ideju piedāvājumā pandē-
mijas ietekme nav īpaši jūtama.
Protams, e-komercija šajā laikā
uzņēmusi lielus apgriezienus, jo
cilvēki saprata, ka attālināti var
iegādāties gandrīz visu. Taču ne-
varot teikt, ka šajā laikā inkubato-
ra uzņēmumi ķertu idejas, kas
sais tītas tikai ap un par pandēmi-
jas situāciju. J. Priedītis atzīmē
vienu, kad kāds topošais uzņē-
mējs piedāvājis privātos paku
skapjus pie dzīvojamajām mā-
jām, kaut ko līdzīgu “Omnivai”.
“Runājot par kovida ietekmi, drī-
zāk gribētu atzīmēt, ka uzņēmē-
jus, arī topošos, vairāk ietekmēja
izejvielu cenu straujais kāpums.
Šajā laikā divas, pat trīs reizes sa-
dārdzinājās koks, metāls. Val -
mieras biznesa inkubatorā ir
daudz uzņēmēju, kuri strādā ar
šiem materiāliem, un viņiem ra-
dās reālas problēmas. Īpaši tiem,
kuri noslēguši lielus līgumus par
fiksētu cenu, par pamatu ņemot
izejvielu cenu pirms pandēmi-
jas.” 

70 procenti 
veiksmes stāstu

Programma paredz, ka atbalsts
inkubācijas programmā var būt
četrus gadus, pēc tam uzņēmējam
jāsāk darboties patstāvīgi. J.
Priedītis stāsta, ka šajā gadā jau
bijuši pieci absolventi, kuri vairs
nav inkubatorā, bet savu darbību
sekmīgi turpina: “Viņi nebūt nav
vienīgie, kuru bizness sekmīgi at-
tīstās. Patiesība vienkārša – tie,

kuri vēlas un dara, tie arī turpina
biznesu.”

Pēc katra gada komisija izvēr-
tē, vai konkrētajam uzņēmumam
jāturpina atrasties inkubatorā vai
tas gatavs nostāties uz savām kā-
jām. Realitāte rāda, ka veiksmī-
gie    izmanto pilnu ciklu, četrus
gadus, tad dodas savā dzīvē.

“No tiem, kuri sākuši darbību
inkubācijas programmā, dažādu
apsvērumu dēļ darbību beiguši
apmēram 30 procenti dalībnie-
ku,” stāsta J. Priedītis. “Vai nu zu-
dusi motivācija, vai biznesa ak-
tualitāte, vai sapratuši, ka uzņē-
mējdarbība nav joma, kurā sevi
pierādīt. Viens no svarīgiem ie-
mesliem ir finanšu pieejamība, jo
nevar veidot biznesu, ja nav ie-
spējams piesaistīt finansējumu,
nav iespējams nopelnīt. Patiesībā
tas ir galvenais jautājums, uz ko
topošajam uzņēmējam vajadzētu
rast atbildi – no kurienes nāks
nauda. Ja atbildes nav, labāk dar-
bību nemaz nesākt.”

Biznesa inkubatoru mērķis ne-
kad nav bijis simtprocentīgi veik-
smes stāsti, atzīst J.Priedītis. Ja
skatās pasaules pieredzi, tur si-
tuācija daudz skarbāka, apmēram
90 procenti no jaunajiem uzņē-
mumiem darbību izbeidz pirma-
jos trīs gados. 

“Inkubatora uzdevums nav pa-
nākt, lai visi veiksmīgi turpina
darbu, jo rezultāts atkarīgs tikai

no paša uzņēmēja, viņa spējām
piesaistīt naudas līdzekļus, attīstīt
biznesu. Tāpēc vērtēju – ja 70
procenti no inkubācijas uzņēmu-
miem veiksmīgi turpina darbību,
tas ir ļoti labs rādītājs.” 

neskaidrā nākotne
Programmas beigas, atbilstoši

noteiktajam, ir 2023.gada 31.de-
cembris, taču J. Priedītis    atzīst,
ka realitātē inkubācijas pakalpo-
jums varētu beigties jau daudz āt-
rāk, jo jau tagad valstī beidzas fi-
nansējums biznesa inkubatoru
programmai: “Valmieras biznesa
inkubatoram finansējuma pie-
trūkst jau šim gadam. Jā, ir rak-
stīts, ka inkubācijas periods ir
līdz 2023.gada nogalei, bet fak-
tiski trūkst naudas, ar ko uzņēmē-
jus atbalstīt. Šobrīd ministriju lī-
menī jāvienojas par papildu lī-
dzekļu piešķiršanu. Programma
sevi pierādījusi, bilance ir pozitī-
va. Ja skatāmies inkubatora uzņē-
mumos investēto naudu pret no-
dokļos nomaksāto, Valmieras in-
kubatora gadījumā uzņēmēji de-
vuši pienesumu ekonomikai pus-
miljonu eiro tikai nomaksāto no-
dokļu veidā. Te svarīgi piebilst,
ka to izdarījuši jaunie uzņēmēji,
no kuriem pasaulē pirmajos ga-
dos neviens negaida tādu atdevi.” 

J. Priedītis atklāj, ka jau
2019.gadā iecerēts programmas
finansējumu samazināt par des-
mit miljoniem, jo aprēķināts, ka
finansējums plānotajā periodā
līdz 2023.gada nogalei netiks iz-
tērēts. Taču tad statistiski par pa-
matu ņemti pirmie inkubatoru
darbības gadi, kas nekādi neat-
spoguļoja investīciju tendences. 

“Patiesībā jau    konkrētā brīža
statistika rādīja pavisam citu ai-
nu, ka nauda nevis paliks pāri, bet
tās būs par maz,” stāsta J.
Priedītis. “Noņēma četrus miljo-
nus, tagad redzam – lai varētu
programmu realizēt kā solīts,
naudas trūkst. Tas sāpīgi tāpēc, ka
biznesa inkubatoru uzņēmumu
atdeve ir lielāka nekā valsts iegul-
dījums. Ir sistēma, kas veiksmīgi
strādā, nebūtu jālauza galvu, kur
novirzīt līdzekļus ekonomikas
stimulēšanai. Arī tos, ko Latvijas
saņems no Eiropas saistībā ar
pandēmijas ietekmes mazināšanu
uz ekonomiku. Tāpēc ir jautā-
jums – kas notiks tālāk? Dzir-
dēts, ka tiek domāts par jaunu for-
mātu, bet vai tiešām vajag jaunu,
ja esošais sevi pierādījis un strādā
sekmīgi?! Varbūt nevajag domāt
jaunu divriteni, bet domāt, kā
esošo sistēmu padarīt vēl efektī-
vāku.” q
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Inkubatora 
atbalsts palīdz
Sākot uzņēmējdarbību, ļoti

svarīgas ir divas lietas – starta
kapitāls un labs padoms, un, ie-
spējams, tas otrais ir vēl svarī-
gāks par pirmo. Jo domājot par
uzņēmējdarbības sākšanu, jau-
tājumu netrūkst, bet pašam rast
atbildes ir neiespējami. Tad tal-
kā nāk biznesa inkubatora spe-
ciālisti, kuri palīdz salikt pun-
ktus uz i.

Pārdomām un atbilžu meklē-
šanai cauri gājis arī Jānis
Kravalis, kura uzņēmums
“RePlastic” ražo ilgmūžīgas un
dabai draudzīgas dārza mēbeles
no otrreiz pārstrādātiem plast -
masas pudeļu korķiem. 

Viņš atklāj, ka vienmēr vēlē-
jies nodarboties ar uzņēmējdar-
bību, radīt kaut ko savu, tāpēc
pirms dažiem gadiem līdztekus
darbam celtniecībā domājis,
meklējis idejas un iespējas, rak-
stījis biznesa plānus, līdz tīmek-
lī ieraudzījis, kā citviet pasaulē
tiek ražotas šādas dārza mēbe-
les. Tad sapratis, ka mēbeles,
kuras ražotas no pudeļu kor-
ķiem, ir tas, ar ko viņš var sākt.

Sācis ar nelielu paraugu, tapa
pirmā mēbele – atpūtas krēsls,
un tad sapratis, ka vajag vēl pa-
domu. Vajag no kāda gūt ap-
stiprinājumu, kas viss tiek darīts
pareizi. Tā jau apmēram pusot-
ru gadu viņš ir  Valmieras biz-
nesa inkubatorā. 

J. Kravalis norāda, ka šis laiks
bijis ļoti noderīgs, jo, uzsākot
biznesu, jautājumu ir daudz vai-
rāk nekā atbilžu: “Jau biju nodi-
binājis uzņēmumu, bet sapratu,
ka būtu noderīgs kāds padoms,
tāpēc vispirms iestājos pirmsin-
kubācijas programmā. Arī tas
bija ļoti noderīgi, jo tur sagaidī-
ja zinoši cilvēki, kuri var sniegt
palīdzību, ieteikumus, kā rīko-
ties. Sarunas ar viņiem ļāva pie-
ņemt iespējami pareizākos lē-
mumus, nevis pašam aizbraukt
kaut kur nepareizi. Jo var jau
likties, ka mana ideja lieliska,
bet ir svarīgi, lai uz to paskatās
zinoši cilvēki, kuri pasaka, vai
tiešam iecere ir dzīvotspējīga,
kas jāņem vērā, lai bizness būtu
dzīvotspējīgs. Apmācības snie-
dza teorētisko pamatu, ko, sa-
liekot ar ideju, top skaidrs, vai

vērts turpināt. 
Sāku ražot, tirgot, sapratu, ka

tas strādā. Pēc tam pagājušā ga-
da rudenī startēju arī uz inkubā-
cijas programmu, kur pieejams
līdzfinansējums, dažādu grantu
iespējas. Tiku uzņemts. Jāteic,
pārāk daudz grantu iespējas vēl
nav izmantotas, taču bijušas jo-
mas, kur tas lieti noderējis.
Teiksim, atbalsts telpu nomai,
tas palīdz atrast labāku vietu un
ļauj ietaupīt savus līdzekļus.
Biznesa sākumā katrs eiro, kas
nav jātērē, ir no svara. Varu dro-
ši teikt, ka būšana biznesa inku-
batorā biznesa sākumā ļauj no-
stāties uz savām kājām.” q

Kāds biznesa 
inkubatoriem būs
turpinājums

Vidzemē Liaa biznesa
inkubators atrodas
Valmierā ar atbalsta
vienību Cēsīs, jo mūsu
puses uzņēmēji vien-
mēr bijuši aktīvi bizne-
sa inkubatora dalībnie-
ki, darbojoties gan
pirmsinkubācijas, gan
inkubācijas program-
mā.  

Biznesa inkubators jau sen
nav jauns jēdziens. Visā pasau-
lē tiek radīta vide un finansē-
jums jauno uzņēmēju atbal-
stam, mācībām. Arī Latvija gā-
jusi šo soli. Tagadējais modelis
tiek īstenots kopš 2016. gada,
kad valstī Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) pa-
spārnē sāka darboties 12 biz-
nesa inkubatori, lai sniegtu at-

balstu uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai un attīstībai fiziskām per-
sonām un jaundibinātiem ko-
mersantiem. Kopumā tika pare-
dzēts, ka projekta īstenošana
turpināsies līdz 2023. gada 31.
decembrim, plānotais finansē-
jums – 30,8 miljoni eiro, ko vei-
do Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansējums 26 198
233 eiro un valsts budžeta fi-
nansējums 4 623 217 eiro.

nLIAA Valmieras biznesa in-
kubatorā inkubācijas program-
mā darbojas apmēram 40 uz-

ņēmumi, pērn viņu kopējais
apgrozījums bija 3,2 miljoni ei-
ro, eksports pārsniedza 40
procentus.
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