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ATBALSTS TŪRISMA UZŅĒMUMIEM

projekta «Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā» ietvaros
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Informācija par atbalsta programmām:

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms


TŪRISMA UZŅĒMUMU EKSPORTA 
DARBĪBU ATBALSTS

KOPĒJAIS BUDŽETS 

2,3 M

MAX ATBALSTA APMĒRS, 

GADĀ 

40 000 

ATBALSTA 

INTENSITĀTE

80%

ATBALSTS PIEEJAMS  KOMERSANTIEM, BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM  



TŪRISMA ATBALSTA DARBĪBU PIETEIKUMS 

Atbalstāmās aktivitātes: 
• Dalība starptautiskajās tūrisma tūrisma izstādēs ar individuālu stendu vai kopstendu ārvalstīs un Latvijā;

• Dalība tūrisma forumos ārvalstīs ar stendu, prezentāciju vai kā apmeklētājam klātienē vai tiešsaistē;

• Dalība tūrisma kontaktbiržās ārvalstīs un starptautiskās kontaktbiržās tiešsaistē;

• Dalība starptautiskās digitālās tūrisma platformās, tai skaitā digitālās izstādēs;

• Publicitāte ārvalstu specializētajos tūrisma drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga 

materiālu izstrāde;

• Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes izstrāde;

• Pārdošanas vizītes ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem klātienē un 

tiešsaistē;

• Dalība starptautiskajās digitālajās izstādēs, konferencēs/semināros vai ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu 

stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšana potenciālajiem klientiem;

• Tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju, digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu 

(no angļu valodas phygital event platformas) izstrāde eksporta tirgiem, digitālo prezentāciju un mārketinga 

materiālu veidošanas platformu iegāde, izstrāde vai abonēšanas perioda apmaksa, kā arī datu vadības un 

analīzes sistēmu izstrāde, licenču iegāde vai abonēšanas apmaksa;

• Tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrāde un iegāde.



SVARĪGI

• Visām atbalstāmajām darbībām, kas tiek īstenotas iepērkot

pakalpojumu, nepieciešams veikt cenu aptauju, lai

pamatotu pakalpojuma sniedzēja izvēli un sniegtā

pakalpojuma cenu. 

• Cenu aptaujas ietvaros ir jāsalīdzina vismaz 3 

pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi.



ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Tūrisma atbalsta darbību pieteikums ir jāiesniedz 1 reizi gadā (par darbībām, 

kuras tiek uzsāktas kalendārajā gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums)

Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas 3 

mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA



TERMIŅI

• Maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pēdējās 

konkrētā kalendārā gada Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā norādītās 

darbības

• Pēdējais maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 

31. augustam

• Par Tūrisma atbalsta darbību pieteikumā īstenotām darbībām atbalsta saņēmējs 

var iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumus



ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

1. Noslēgts "jumta" līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu

2. LIAA apstiprināts Tūrisma atbalsta darbību pieteikums par kalendāro gadu

3. Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LIAA par īstenotām darbībām

4. Atbilstības MK noteikumiem Nr.678 un iesniegto dokumentu izvērtēšana

5. Atbalsta finansējuma izmaksa

Informācija par pieteikšanos un veidlapas pieejamas šeit: 
https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/turisma-atbalsta-darbibu-pieteikums



ATBALSTS KONFERENČU,

SEMINĀRU UN KONGRESU

RĪKOŠANAI LATVIJĀ

Attiecināmās izmaksas pasākuma 

organizēšanai klātienē vai hibrīdpasākuma

formā: 

• Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas

• Transporta pakalpojumi delegātu 

pārvadāšanai 

• Telpu nomas un tehniskā aprīkojuma 

izmaksas 

• Lektoru pakalpojumu izmaksas 

• Tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas 

un gidu izmaksas 

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/atbalstamas-

darbibas/starptautisku-konferencu-organizesana

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/atbalstamas-darbibas/starptautisku-konferencu-organizesana


KOPĒJAIS BUDŽETS 

1 M

MAX ATBALSTA 

SUMMA, 

PASĀKUMS 

12 000

ATBALSTA 

INTENSITĀTE *

30-40 %

ATBALSTS PIEEJAMS 

KOMERSANTIEM, BIEDRĪBĀM UN 

NODIBINĀJUMIEM 

* Atbalsta intensitāte atkarīga no pasākuma 

mēroga (Baltijas vai starptautisks), pasākuma 

norises ilguma (vismaz 2 dienas), piesaistītajiem 

Latvijas pakalpojumu sniedzējiem (vismaz 1), 

dalībnieku skaita. 

ATBALSTS KONFERENČU,

SEMINĀRU UN KONGRESU

RĪKOŠANAI LATVIJĀ



ATBALSTS STARPTAUTISKU SPORTA  / KULTŪRAS 

PASĀKUMU UN IZSTĀŽU ORGANIZĒŠANAI LATVIJĀ

Attiecināmās izmaksas: 

• Licences iegāde pasākuma organizēšanai Latvijā / dalības maksa  

starptautiskā organizācijā

• Dalība nozares profesionālajos pasākumos

• Pasākuma mārketinga materiālu izstrāde

• Popularizēšana digitālajā vidē 

• Sabiedrisko attiecību pakalpojumi, sadarbība ar ārvalstu medijiem 

• Ārvalstu mediju vizītes Latvijā 

• Pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšanas izmaksas.

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/starptautiska-kulturas-sporta-pasakuma-izstades-

organizesanas-veidlapa

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/starptautiska-kulturas-sporta-pasakuma-izstades-organizesanas-veidlapa


MAKSIMĀLAIS ATBALSTS 1 PASĀKUMAM, EUR

30 000 
1000+ ārvalstu 

apmeklētāji

ATBALSTS STARPTAUTISKU SPORTA  / KULTŪRAS 

PASĀKUMU UN IZSTĀŽU ORGANIZĒŠANAI LATVIJĀ

105 000 
3500+ ārvalstu 

apmeklētāji

195 000 
6500+ ārvalstu 

apmeklētāji



DALĪBA LIAA ORGANIZĒTOS

NACIONĀLAJOS STENDOS

TŪRISMA IZSTĀDĒS 

Attiecināmās izmaksas: 

• Visi ar nacionālā stenda 

organizēšanu saistītie izdevumi

• Atbalsta intensitāte: 100%



DALĪBA LIAA ORGANIZĒTOS

TŪRISMA PASĀKUMOS

ĀRVALSTĪS 

Attiecināmās izmaksas: 

• Ceļa izdevumi līdz pasākuma norises 

valstij. 

• Ne vairāk kā trīs personām, kuras ir 

pasākuma dalībnieki

Atbalsta intensitāte 50% no kopējām 

attiecināmajām izmaksām 

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms/atbalstamas-

darbibas/daliba-liaa-turisma-prezentacijas-pasakumos-arvalstis



PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA 
PAR PIETEIKŠANOS 
ATBALSTAM 
LIAA MĀJAS LAPĀ

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms



