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Grozījumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2018. gada 31.maija iekšējos 
noteikumos Nr. ORG-INA-IKN-2018/524 “Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, 
piešķir atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma 
„Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” jaunuzņēmumu dalībai izstādēs 
un konferencēs, kā arī tiešajām vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera 
ārvalstīs atbalsta nodrošināšanas darbības ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti”

Izdarīt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2018.gada 31.maija iekšējos 
noteikumos Nr.ORG-INA-IKN-2018/524 “Kārtība, kādā veic atbalsta saņēmēju atlasi, piešķir 
atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses 
sistēmas pilnveidošanai” jaunuzņēmumu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajām 
vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs atbalsta nodrošināšanas 
darbības ietvaros un veic piešķirtā atbalsta uzskaiti” grozījumu un izteikt 5.pielikuma 
“Biznesa idejas prezentācijas (jeb pitch prezentācija) vērtēšanas procedūra un vērtējuma 
lapa” 4.daļu šādā redakcijā:

4.daļa: Produkts un InovScijas

Prezentētājs paskaidroja:

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2018.gada \b .augusta Nr. ORG-INA-IKN-2018/

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 
25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 .specifiskā atbalsta mērķa 
„Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 

1.2.1,2.pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas 
pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” 

17.1.12 .apakšpunktu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72. panta pirmās daļas 2. punktu
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•  Piedāvātā produkta darbības principu/mehānismu, 
kā arī pamatoja uzņēmuma atbilstību 
jaunuzņēmuma definīcijai;

• Piedāvātā produkta atbilstību inovatīva produkta 
definīcijai, un kā to raksturo viena no šādām 
pazīmēm:
pilnīgi jauns produkts; 
esošā būtiska produkta uzlabošana; 
esošas inovācijas pārnese uz jaunu tirgu; 
inovatīvs biznesa modelis esošiem  produktiem; 
graujošā inovācija (disruptive innovation);

•  Vai uzņēmums ir iesniedzis patenta pieteikumu 
vai tam pieder patents par produkta pamatā esošo 
risinājumu, vai tam ir piešķirtas šāda patenta 
izmantošanas tiesības (licences līgums).

Ja Ne 

Jā Nē

Jā Nē

Kopējo punktu skaits par 4.daļu

Saskaņots ar Ekonomikas ministrijas 2018.gada 9.augusta vēstuli Nr. 1.9-1/2018/461.
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