
 
 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 

PAZIŅO: 

no 2019.gada 16.augusta  

 

tiek atsākta atbalsta pieteikumu pieņemšana 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” (turpmāk – MKN 

Nr.692) 41.1. līdz 41.6.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kur 

ārpakalpojumus atbalsta saņēmējiem sniedz MK Nr.692 46., 46.1 un 46.2 punktā minētie 

pakalpojuma sniedzēji, 41.4.apakšpunktā* minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kur 

ārpakalpojumus atbalsta saņēmējiem sniedz MK Nr.692 47.1 punktā minētie pakalpojuma 

sniedzēji, un 41.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. 

 

Kopējais pieejamais finansējums MKN 692 53.1 punktā minētajam atbalstam 500 000,00 

EUR (atbalsta pieteikumiem, kur maksimālais atbalsta līdzfinansējums atbalsta pieteikuma 

ietvaros nepārsniedz 5 000.00 EUR) 

 

un kopējais pieejamais finansējums MKN 692 53.2 punktā minētajam atbalstam                   

2 025000,00 EUR** (atbalsta pieteikumiem, kur maksimālais atbalsta līdzfinansējums 

atbalsta pieteikuma ietvaros nepārsniedz 25 000.00 EUR). 

 

Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses 

programma” ietvaros. 

 

Atbalsta pieteikumu pieņemšana notiks līdz tiks izsludināts paziņojums par pieteikumu 

pieņemšanas pārtraukšanu. 

 

Sīkāka informācija par nosacījumiem atbalsta saņemšanai pieejama LIAA interneta mājaslapā: 

www.liaa.gov.lv 

 

Atbalsta pieteikumus var iesniegt kādā no šādiem veidiem: 

- klātienē LIAA Pērses ielā 2, Rīgā, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās  

8.30 – 17.00, trešdienās 8.30 -18.00 vai 

- nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai 



- sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta 

veidā). 

 

 

 

*Sludinājums precizēts pēc 2019.gada 30. decembra, kad izdoti Aģentūras  iekšējie noteikumi 

Nr. ORG-INA-IKN-2019/578 „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” atbalsta 

nodrošināšanas 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” 41.1. - 41.7. un 41.9. apakšpunktā minēto darbību ietvaros, veic piešķirtā atbalsta uzskaiti 

un nodrošina vaučeru apriti” , kas noteic 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”  47.1 punktā  paredzētos kritērijus, kuriem jāatbilst   

pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz ārpakalpojumu šo noteikumu 41.4.apakšpunktā minētās 

darbības īstenošanai. 

 

*2020.gada jūnijā sākotnēji pieejamais finansējums palielināts par 400 000 EUR . 


