
Digitālās attīstības
gids Latvijas uzņēmumiem
Digitālās tehnoloģijas un iespējas, kas palīdz 
uzlabot un pilnveidot biznesa procesus. 
Aicinām šajā bukletā iepazīties ar kritērijiem, kas 
ir svarīgi, lai varētu pieteikties kādā no 
finansējuma programmām.

www.edic.lv

Kādi uzņēmumi var pieteikties atbalsta programmām?

▪ Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums
▪ Atbilst sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam
▪ Uzņēmumam nav nodokļu vai nodevu parādu un tas nav uzskatāms par grūtībās

nonākušu uzņēmumu
▪ Uzņēmumam nav pasludināts maksātnespējas process un nav uzsākta bankrota

procedūra
▪ Attiecināms de minimis atbalsta ietvaros

Kādi uzņēmumi netiek atbalstīti šo programmu ietvaros?
Finansējumu nevar saņemt uzņēmumi, kuri attiecās uz nozarēm, kas netiek atbalstītas 
kopumā ES fonda ietvaros (zvejniecība, akvakultūras, kuģniecība, alkohola tirdzniecība, 
būvniecība, lauksaimniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, tabakas izstrādājumu 
ražošana un tirdzniecība, azartspēles, finanšu darījumi,  operācijas ar nekustamo īpašumu, 
atkritumu apglabāšana). Šī projekta ietvaros, finansējumu nevar saņemt zemnieku 
saimniecības, jo uz tām attiecas citi atbalsta instrumenti. 

Līdzfinansējums “Atbalsts  procesu digitalizācijai komercdarbībā”
Grants vienam projektam līdz 100 000 EUR ar 35%–55% atbalsta intensitāti.
Mērķauditorija: komersanti, biedrības un nodibinājumi*

Līdzfinansējums “Uzņēmuma digitālo prasmju attīstība”
Grants ar atbalsta intensitāti līdz 70%
Mērķauditorija: komersanti (uzņēmumu vadītāji un to nodarbinātie)*

80% - 100% grants 5000 EUR apmērā ar atvieglotiem noteikumiem
Mērķauditorija: mikro un mazie uzņēmumi*

Līdzfinansējums “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai”
Aizdevuma summa ar granta elementiem: 100 000–7 000 000 EUR (līdz 10 gadiem), 
līdz 75% no attiecināmajām izmaksām ar granta elementiem līdz 30%.
Mērķauditorija: komersanti* 
*Nav grūtībās nonācis uzņēmums. Neattiecas uz nozarēm, kas kopumā netiek atbalstītas ES fonda ietvaros un šajā projektā 
neattiecas arī uz Zemnieku saimniecībām, kurām ir pieejami citi atbalsta instrumenti.

Kādi ir iespējamie līdzfinansējumi?
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Atbalstāmās darbības

Tiek atbalstītas sekojošas darbības, kuras uzņēmums var veikt iekšējās funkcijās un 
procesos:

▪ Administratīvie procesi kā finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu 
vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība;

▪ Personāla vadības procesi kā cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, personāla 
iesaiste un motivācija;

▪ Pārdošanas procesi kā klientu vadība un pārdošana, e-komercija, digitālais mārketings, 
klientu vadības sistēma;

▪ Resursu pārvaldības procesi kā resursu vadība, uzņēmuma resursu plānošana, 
noliktavas vadība, energoresursu pārvaldība un efektīvāka izmantošana;

▪ Datu pārvaldības procesi kā datu drošība, uzglabāšana, komunikācijas infrastruktūra, 
padziļināta apstrāde;

▪ Transports un loģistikas procesi kā lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, 
uztveres sistēmas, satiksmes monitorings;

▪ Ražošanas un kvalitātes kontroles procesi kā ražošanas un biznesa procesu vadības, 
automatizācijas, un kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, ražošanas un 
kvalitātes kontroles procesu digitalizācija;

▪ Operatīvās vadības procesi kā biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika, 
risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija;

▪ Konsultēšana par stratēģisko vadību - procesu un produktu digitalizācijas un inovāciju 
attīstības stratēģiju izstrāde;

▪ Citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  produktiem, tehnoloģijām vai 
procesiem saistītu uzlabojumu veikšana.

Uzņēmuma lielums un atrašanās vieta - vai tam ir nozīme?

Vēlamies palīdzēt Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, labprāt sniegsim atbalstu 
arī lielajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Uzņēmuma atrašanās vietai nav 
nozīmes, katrā no reģioniem strādā mūsu eksperti, kas būs viegli aizsniedzami ikvienam 
Latvijas uzņēmumam.

Cik reizes uzņēmums var pieteikties grantiem?

Programmas laikā (līdz 2026. gada 30. jūnijam) grantam var pietikties vairākas 
reizes, bet nepārsniezot granta apjomu 100 000 EUR.

Digitālās transformācijas 
atbalsta programmas

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā (LIAA)

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas 
veicināšanai (ALTUM)

Programmas laikā (līdz 2026. gada 30. jūnijam) grantam var pietikties vairākas 
reizes, bet nepārsniezot granta apjomu 7 000 000 EUR.

LIAA

ALTUM

LIAA



SOLI PA SOLIM: kā notiek pieteikšanās katrā no programmām

MĀJASDARBS 
Vislabākā sagatavošanās nākotnei ir izdarīt visu iespējamo šodien! Nepieciešams 
izanalizēt uzņēmuma biznesa procesus:

▪ Jābūt skaidrai vīzijai par to, kādus biznesa procesus uzņēmums vēlas uzlabot;
▪ Jāpārliecinās par līdzfinansējuma pieejamību;
▪ Jānosaka savi sasniedzamie rezultāti un efektivitātes rādītāji;
▪ Problēmas un digitālās transformācijas projekta rezultātā sagaidāmās 

uzņēmuma digitālās transformācijas ietekmes apraksts.

1.

Atbalsts paredzēts šādos gadījumos:

▪ Tradicionālo procesu digitalizācijai uzņēmumos, proti, līdz šim komersanta 
saimnieciskajā darbībā veiktais process tiek aizstāts ar digitālu risinājumu, piemēram, 
tiek digitalizēta darba laika uzskaite, darba organizēšana, dokumentu parakstīšana un 
aprite, u.c;

▪ Industrijas 4.0 risinājumu (automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un 
sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas 
mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
iegādei un ieviešanai (paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras 
komponenti) atbilstoši uzņēmuma pamatdarbības specifikai – pamatdarbības 
nodrošināšanā tiek ieviestas viedās tehnoloģijas, piemēram,: lietu internets, mākslīgais 
intelekts, mašīnmācīšanās, blokķēde, lielie dati, mākoņdatošana, augstas veiktspējas 
datošana, virtuālā realitāte, paplašinātā realitāte;

▪ 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegādei, paredzot gan nepieciešamo iekārtas, 
gan programmatūras komponenti;

▪ Datu uzglabāšanas risinājumiem, piemēram, modernizēt savu datu uzglabāšanas 
risinājumu vai pāriet uz datu uzglabāšanu kā ārpakalpojumu;

▪ Uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu 
atjaunošanai un efektivizēšanai un jaunu iekārtu iegādei;

▪ Jaunu iekārtu iegādei informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar 
IKT produktu lietošanu ražošanas procesā;

▪ Vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveidei un nodrošināšanai 
(platformu ekonomika), ietverot arī izmaksas, kas saistītas ar pieslēgumu valsts datu 
un pakalpojumu platformām. 

ALTUM

Neatbalstāmās darbības

Netiek atbalstītas sekojošas darbības:

▪ Standarta biroja tehnikas, datortehnikas iegāde, kas ir nepieciešams pamata funkciju 
nodrošināšanai

▪ Esošas programmatūras un informācijas sistēmu apkalpošana, uzturēšana, 
atkļūdošana un pielāgošana;

▪ Esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;
▪ Lietotāja dokumentācijas sagatavošana.



Digitālā brieduma testa uzbūve

Anketa

Grantu 
programma

Aizdevumu
programma

līdz
5000 Eur

virs
5000 Eur

Jāsniedz atbildes
uz jautājumiem 

Jāsniedz atbildes
uz jautājumiem 

Saņemsiet e-pastu ar aizpildītājām atbildēm.
Kā arī to saņems eksperts, kas tālāk strādās ar pieprasījuma 

izveidi un sazināsies ar Jums par turpmākajiem soļiem

Brieduma tests tiek kārtots 
vairākas reizes:

1) Piesakoties finansējumam 

2) Projekta beigās

3) Tests jāveic arī trešo reizi, ja 
projekts ir garāks par 1 
gadu.

CEĻA KARTE
Dokuments, kas sniedz digitālās situācijas novērtējumu uzņēmumā. Tas top, 
balstoties uz digitālā brieduma testa rezultātiem un intervijas ar EDIC ekspertu. 

3.

Digitālās Inovācijas centrs izvērtē digitālo komponenti
LIAA un ALTUM izvērtē pēc atbilstības projektam un piešķir finansējumu

Klients dodas uz LIAA, lai saņemtu 5000 EUR vaučeri un pēc tam iegādātos 
risinājumu no gatavo risinājumu kataloga.

LIAA

LIAA
ALTUM

Eksperta izstrādāts gala atzinums, kur pozitīva atzinuma gadījumā tiks atmaksāts 
finansējums.

Finansējuma iestāžu kontakti

Ja vēlaties saņemt konsultātcijas par finansējumu un tā niansēm, aicinām sazināties arJa vēlaties saņemt konsultātcijas par finansējumu un tā niansēm, aicinām sazināties ar

Par finanšu instrumentu programmu ar ALTUM 

Eva Krasuļenko
Korporatīvo darījumu daļas projektu 
vadītāja

eva.krasulenko@altum.lv
+371 27340533

Par grantu programmu ar LIAA

Klientu apkalpošanas nodaļa

jautajumi@liaa.gov.lv
+371 67039499

2. DIGITĀLĀ BRIEDUMA TESTS 
Pēc dažādu parametru izvērtēšanas uzņēmums saņems vispārīgus ieteikumus, kā uzlabot 
digitālā brieduma pārbaudē atklātās nepilnības. Sākot no finansēm un beidzot ar 
mārketingu. Beigās tiks gūts priekšstats par to, cik uzņēmums ir digitāli attīstīts un kuras 
ir tās sfēras, kurās nepieciešama attīstība.
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