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APSTIPRINĀTS  
ar Kokneses novada domes  

2019.gada 27.novembra 
sēdes lēmumu Nr.8.2 (protokols Nr.15)  

 

Biznesa ideju konkurss  

„ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!” 

KONKURSA NOLIKUMS 

Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
 

I.Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Kokneses novada dome (turpmāk - Pašvaldība) organizē 
biznesa ideju konkursu „ESI UZŅĒMĒJS KOKNESES NOVADĀ!” (turpmāk – 
Konkurss). 

2. Konkursa nolikumu apstiprina Kokneses novada domes sēdē. 

3. Konkursa īstenošanai 2019.gadā tiek piešķirts finansējums līdz 5000,00 euro (pieci 
tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no Kokneses novada domes budžeta līdzekļiem.  

4. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu fizisku un juridisku personu biznesa 
ideju realizācijai, sekmēt saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Kokneses, Bebru 
un Iršu pagastos un motivēt realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai. 

5. Konkurss norit divās kārtās: 
5.1. 1.kārtā konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumus līdz norādītajam termiņam; 
5.2. 2.kārtā konkursa dalībnieki, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma 

prasībām, tiek aicināti prezentēt savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas 
komisijai.  

6. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji (ja vērtēšanas komisija nelemj citādi) saņem atbalstu 
naudas veidā savu biznesa ideju realizēšanai.  

7. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – no 2019.gada 2.decembra līdz 2020.gada 
14.februārim plkst. 15:00. Pieteikuma iesniegšanas vieta – Kokneses novada domes 
administrācijas ēkā  (2.stāvs, 2.kab. pie domes sekretāres), Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Jautājumu gadījumā konkursa dalībnieki var 
vērsties Kokneses novada domes Attīstības nodaļā, zvanot pa tālr. 20499940, 65133636, 
vai rakstot e-pastu uz sandija.svarupa@koknese.lv . 

8. Pašvaldība paziņojumu par konkursa uzsākšanu un konkursa nolikumu ievieto 
pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un publicē Kokneses novada laikrakstā 
“Kokneses Novada Vēstis”. 

9. Kokneses novada dome pēc konkursa izsludināšanas rīko informatīvo dienu, kuras 
mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus un potenciālos biznesa ideju konkursa pieteikuma 
iesniedzējus ar pieteikuma veidlapas un citu nepieciešamo dokumentu aizpildīšanas 
metodoloģiju, un ar citu uzņēmēju piemēriem iedrošināt uzsākt saimniecisko darbību 
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Kokneses novadā. Informācija par šī pasākuma datumu tiks ievietota Kokneses novada 
pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses novada laikrakstā “Kokneses 
Novada Vēstis”.  

10. Atbalstu šā nolikuma 6. un 29. punktā norādītajām darbībām piešķir kā komercdarbības 
atbalstu (de minimis), piemērojot vienu no zemāk uzskaitītajiem normatīvajiem aktiem: 

10.1. Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013), kā arī 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem; 

10.2. Eiropas Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 
717/2014), kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 
paraugiem; 

10.3. Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par 
Līguma par ES darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), kā arī 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. 

 

 

II.Pretendentam noteiktās prasības 

11. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona (ne jaunāka par 18 gadiem) vai 
juridiska persona, kurai ir biznesa ideja un kura ir gatava to attīstīt saimnieciskās 
darbības uzsākšanai Kokneses, Bebru vai Iršu pagastā.  

12. Viens konkursa dalībnieks drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu.  

13. Konkursā netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota kādā no nozarēm, 
kas Konkursā netiek atbalstītas: 

13.1. darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu; 
13.2. operācijas ar nekustamo īpašumu; 
13.3. azartspēles un derības; 
13.4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība; 
13.5. tabakas ražošana un tirdzniecība; 
13.6. alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība. 

14. Konkursa pieteikumu nevar iesniegt persona: 
14.1. kurai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts 

tiesiskās aizsardzības process vai tiek īstenots ārpustiesas tiesiskais 
aizsardzības process; 

14.2. kas tiek likvidēta, tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir 
uzsākta tiesvedība par komercdarbības bankrotu; 
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14.3. kurai ir Kokneses novada pašvaldības noteikto obligāto maksājumu parādi uz 
Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi. 

 
 

III. Pieteikumu iesniegšana 

15. Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas: 

15.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums); 

15.2. aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma 
2.pielikums); 

15.3. naudas plūsma 1 gadam (3.pielikums); 

15.4. pretendenta CV; 

15.5. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai 
pieteikumā norādīts de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās 
pretendenta veidlapas identifikācijas numurs;  

15.6. citi dokumenti pēc Konkursa dalībnieka ieskatiem. 

16. Konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums), biznesa idejas apraksta veidlapa 
(2.pielikums) un 3.pielikums jāsagatavo datorrakstā, latviešu valodā (fonts – Times 
New Roman, burtu izmērs – 12). 

17. Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi: 

17.1. papīra formātā cauršūtu (caurauklotu) un parakstītu konkursa pieteikumu 
ievieto aizlīmētā aploksnē ar norādi „Biznesa ideju konkursam” un personīgi 
iesniedz Kokneses novada domes administrācijas ēkā  (2.stāvs, 2.kabinets, 
pieteikumus pieņem domes sekretāre Dzintra Krišāne),  Melioratoru ielā 1, 
Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.  Uz aploksnes jānorāda 
pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds. 

17.2. papīra formātā cauršūtu (caurauklotu) un parakstītu konkursa pieteikumu var 
nosūtīt pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, 
Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, ar norādi “Biznesa 
ideju konkursam”. Tiks izvērtēti tikai tie pieteikumi, kuri Kokneses novada 
domē tiks saņemti līdz 7.punktā norādītajam datumam ieskaitot.  

17.3. vienlaikus ar konkursa pieteikuma iesniegšanu papīra formā, pieteikums 
jānosūta arī elektroniski uz e-pastu sandija.svarupa@koknese.lv (iesūtāmajiem 
pieteikuma dokumentiem jābūt MS Word, MS Excel, PDF vai JPG formātā).  

17.4. elektroniskā formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un datētu ar 
derīgu laika zīmogu konkursa pieteikumu līdz 7.punktā norādītajam termiņam 
jānosūta uz Kokneses novada domes oficiālo e-pasta adresi 
dome@koknese.lv.   

18. Konkursa pieteikums (pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) papīra formātā ir 
jāiesniedz vienā oriģināleksemplārā, tam jābūt cauršūtam (caurauklotam) un pieteicēja 
parakstītam.  
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19. Iesniedzot konkursa pieteikumu, konkursa dalībnieks piekrīt norādīto personas datu 
uzglabāšanai un apstrādei. Datu apstrādes mērķis: konkursā iesniegto pieteikumu 
izvērtēšana un konkursa dalībnieku informēšana par konkursa rezultātiem. Datu pārzinis 
un datu apstrādes vieta: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses 
pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113. 

 

 

IV. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana 

20. Lēmums par konkursa uzvarētājiem tiek pieņemts piecpadsmit darba dienu laikā no 
konkursa pieteikuma iesniegšanas beigu termiņa.  

21. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta Objektivitātes un informācijas neizpaušanas 
apliecinājumu. 

22. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtiem pieteikumiem, nosaka laiku, kad 
konkursa dalībnieki klātienē sniegs savas biznesa idejas prezentāciju un atbildēs uz 
konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par biznesa ideju prezentēšanas laiku 
katram konkursa dalībniekam tiek paziņots individuāli. 

23. Biznesa ideju pieteikumus izvērtē un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem ar novada 
domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija. Komisiju 
veido pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un uzņēmējdarbības eksperti.  

24. Pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis atsevišķi, katrai biznesa idejai piešķirot 
punktus pēc nolikuma 28. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Izvērtētās biznesa 
idejas tiek sarindotas pēc iegūto punktu skaita. Par pirmās, otrās un trešās vietas 
ieguvējiem lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot. Ja balsošanā radies vienāds 
konkursa vērtēšanas komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir 
konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.  

25. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek: 

25.1. publicēts pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada 
laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”; 

25.2. rakstiski paziņots visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot e-pastu uz konkursa 
pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

26. Konkursa uzvarētājiem tiek nosūtīta Pašvaldības vēstule ar uzaicinājumu reģistrēt 
uzņēmējdarbību (fiziskām personām) un slēgt līgumu par atbalsta saņemšanu (turpmāk 
– līgums) komercdarbības uzsākšanai. 

27. Konkursa rīkotājs patur tiesības pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas: 

27.1. pieprasīt no konkursa uzvarētāja papildus informāciju; 

27.2. pieprasīt veikt izmaiņas piešķirtā naudas atbalsta izlietojuma tāmē. 
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V. Vērtēšanas kritēriji 

28. Iesniegtos pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Konkursa atbalsta apjoms un uzvarētāju apbalvošanas kārtība 

29. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirts šāds atbalsts naudas veidā 
(turpmāk - Naudas atbalsts), t.sk. visi nodokļi: 

a) 1.vieta –1500,00 euro; 

b) 2.vieta –1000,00 euro; 

c) 3.vieta –700,00 euro. 

30. Naudas atbalsts tiek pārskaitīts uz uzņēmējdarbības veicēja bankas norēķinu kontu. 

31. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt palielināt vai samazināt Naudas 
atbalsta apjomu starp vietām un noteikt papildus uzvarētājus atkarībā no iesniegto 
biznesa ideju kvalitātes. 

VII. Atbalsta piešķiršanas kārtība 

32. Pašvaldība slēdz līgumu ar konkursa uzvarētājiem par piešķirtā Naudas atbalsta 
izlietošanas kārtību. Ja konkursa uzvarētājs ir fiziska persona, līgums ar Pašvaldību 

Vērtēšanas kritēriji 
Maksimālais 
punktu skaits 

28.1. Uzņēmējdarbības mērķa izklāsts 5 

28.2. Esošās situācijas apraksts 10 

28.3. Produkta vai pakalpojuma apraksts 10 

28.4. Nepieciešamo resursu apraksts 10 

28.5. Noieta tirgus analīze 10 

28.6. Plānotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū, 
mārketinga aktivitāšu izklāsts 

10 

28.7. Uzņēmējdarbības risku novērtējums  10 

28.8. Biznesa idejas oriģinalitāte, jauninājums  5 

28.9.Konkursa dalībnieks nav bijis un uz pieteikuma 
iesniegšanas brīdi nav uzņēmuma īpašnieks vai 
līdzīpašnieks (piešķiramais punktu skaits attiecīgi 15 
vai 0) 

15 

28.10. Biznesa idejas dzīvotspēja, ilgtspēja 10 

28.11.  Biznesa idejas aizstāvēšana un pamatojums, 
Naudas plūsmas aprēķins  

20 

Kopā 115  
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tiek slēgts pēc uzņēmējdarbības reģistrācijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 
Valsts ieņēmumu dienestā, 5 darba dienu laikā pēc reģistrācijas par to paziņojot 
Pašvaldībai. 

33. Piecu darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās par Naudas atbalsta piešķiršanu 
Pašvaldība uz konkursa uzvarētāja norādīto bankas norēķinu kontu pārskaita pusi no 
piešķirtā atbalsta apjoma. 

34. Piešķirtā naudas atbalsta izmaksa notiek divās daļās: 

34.1. 50% apmērā no piešķirtā Naudas atbalsta – pēc līguma ar Pašvaldību 
noslēgšanas, kā avansa maksājums;  

34.2. 50% apmērā no piešķirtā Naudas atbalsta – pēc atskaites un izdevumus 
apliecinošo dokumentu iesniegšanas un saskaņošanas. Atskaites un izdevumus 
apliecinošie dokumenti jāiesniedz Pašvaldībā 3 (trīs) mēnešu laikā no 50% 
piešķirtā avansa finansējuma samaksas dienas. 

34.3. Samaksas diena ir Naudas atbalsta izskaitīšana no Pašvaldības bankas konta. 

35. Konkursa rīkotājs patur tiesības samazināt izmaksājamo Naudas atbalsta summu, ja: 

35.1. atbalsta saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās 
summas ir nepamatoti augstas; 

35.2. atbalsta saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu par to, kāds 
norādīts līgumā ar Pašvaldību; 

36. Konkursa rīkotājs patur tiesības neizmaksāt piešķirto Naudas atbalstu, ja konkursa 
uzvarētājs: 

36.1. līdz noteiktā termiņa beigām nav noslēdzis līgumu ar Pašvaldību; 

36.2. līdz noteiktā termiņa beigām, kas noteikts 34.2. apakšpunktā, nav iesniedzis 
visus prasītos dokumentus. 

36.3. mainījis komercdarbības veikšanas adresi pārceļot to ārpus Kokneses novada 
saņemtā atbalsta uzraudzības perioda laikā, kas noteikts šī nolikuma 52.punktā. 

37. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto Naudas atbalsta summu, ja 
atbalsta saņēmējs: 

37.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši līgumam; 

37.2. tam piešķirto naudas atbalstu, bez iepriekšējas saskaņošanas, izlietojis citu 
mērķu sasniegšanai, nekā norādīts līgumā ar Pašvaldību; 

37.3. piešķirto Naudas atbalstu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis 
komercdarbības uzsākšanai; 
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37.4. 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma par atbalsta saņemšanu noslēgšanas 
nav uzsācis komercdarbību atbilstoši iesniegtajam pieteikumam. 

37.5. pārcēlis komercdarbības veikšanas juridisko adresi ārpus Kokneses novada 
saņemtā atbalsta uzraudzības perioda laikā, kas noteikts šī nolikuma 52.punktā. 

38. Iestājoties kādam no 37.punktā minētajiem gadījumiem, 20 darba dienu laikā pēc 
Pašvaldības pieprasījuma vēstules saņemšanas, atbalsta saņēmējs atmaksā saņemto 
Naudas atbalstu Pašvaldības norādītajā kontā. 

39. Ja Konkursa uzvarētājam nav iespēju sākotnēji izmantot tikai pusi no piešķirtā 
naudas atbalsta apjoma, bet ir pamatota nepieciešamība izlietot uzreiz visu piešķirto 
summu, piemēram, viena paredzētā pamatlīdzekļa iegādei, uzvarētājs iesniedz 
Pašvaldībai avansa rēķinu un skaidrojumu brīvā formā par šādu nepieciešamību, uz 
kā pamata Pašvaldība var veikt piešķirtā Naudas atbalsta izmaksu uzvarētājam pilnā 
apmērā. Konkursa uzvarētājs pēc Naudas atbalsta izlietošanas iesniedz Pašvaldībā 
attaisnojošos dokumentus (pavadzīmju, čeku, maksājumu uzdevumu, u.c. kopijas) un 
atskaiti par ieskaitītā Naudas atbalsta izlietojumu (atskaites forma - Līguma 
pielikumā). 

40. Viena gada laikā pēc atbalsta piešķiršanas Pašvaldība intervē Konkursa dalībniekus, 
kuri saņēmuši Naudas atbalstu, un sagatavo publikāciju par Konkursa dalībnieka 
izveidoto uzņēmumu, kuru ievieto novada mājaslapā www.koknese.lv un Kokneses 
novada laikrakstā “Kokneses Novada Vēstis”.  

 

VIII. Konkursa pretendenta tiesības un pienākumi 

41. Konkursa pretendents ir tiesīgs pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām atsaukt iesniegto konkursa pieteikumu. 

42. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā ietvertās informācijas 
patiesumu. 

43. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot konkursa nolikumu. Konkursa 
uzvarētājam līgums ar Pašvaldību jāparaksta 30 darba dienu laikā pēc paziņojuma 
saņemšanas par uzvaru konkursā.  

44. Komercdarbība veicama Kokneses novadā, konkursa pieteikumā norādītajā adresē. 
Par izmaiņām komercdarbības īstenošanas vietā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba 
dienu laikā, rakstiski jāinformē Pašvaldība. 
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IX. De minimis normu piemērošana 

45. De minimis atbalsts – komercsabiedrībai noteiktā laika posmā piešķirts finansējums, 
ko piešķir vai sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem, un 
kurš nepārsniedz Komisijas regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā, Komisijas regulā 
Nr.1408/2013 3.panta 3.a punktā vai Komisijas regulā Nr. 717/2014 3.panta 2.punktā 
noteiktā atbalsta apjomu vienam vienotam uzņēmumam kārtējā un divu iepriekšējo 
fiskālo gadu periodā. 

46. Pašvaldība atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 
1.punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1.panta 1.punktā vai Komisijas regulas 
Nr. 1408/2013 1.panta 1.punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. 
Attiecīgo regulu nosacījumi tiek piemēroti atkarībā no tā, kura regula attiecas uz 
konkrēto atbalsta piešķiršanas gadījumu. Ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram 
piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 
1.panta 1.punkta “a”, “b” vai “c” apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nošķiršanu atbilstoši tam, kā norādīts Komisijas Regulas Nr.1407/2013 
1.panta 2.punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā un 
Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā. 

47. Pirms de minimis atbalsta piešķiršanas Pašvaldība pārbauda, vai atbalsta saņēmējam 
šī nolikuma ietvaros plānotais atbalsts kopā ar esošajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz 
Komisijas regulas Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas 
Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas 
zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3.panta 3.a  punktā 
(saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu 
primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.  De minimis 
atbalsta apmēru pārbauda atbilstoši tai regulai, saskaņā ar kuru tiek piešķirts de 
minimis atbalsts katrā konkrētajā gadījumā. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, tiek 
vērtēts saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots 
uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2.panta 
2.punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2.panta 2.punktā vai Komisijas regulas 
Nr. 717/2014 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem. De minimis atbalstu nepiešķir 
nevienai atbalsta daļai, ja tiek pārsniegts jebkurš no šajā nolikuma punktā norādītā de 
minimis atbalsta apmēra nosacījumiem. 

48. Par atbalsta piešķiršanas dienu tiek uzskatīta līguma noslēgšanas diena starp 
Pašvaldību un atbalsta saņēmēju. 

49. De minimis atbalsta uzskaiti Pašvaldība veic saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de 
minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. 

50. Piešķirto atbalstu šīs programmas ietvaros nevar apvienot ar citu de minimis 
atbalstu vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu 
ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem. 



9 
 

 

X. Kontroles mehānisms 

51. Konkursa rīkotājs patur tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes atbalsta 
saņēmēja darbības vietā, lai pārliecinātos par: 

51.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā; 

51.2. komercdarbības norisi. 

52. Atbalsta saņēmējs tiek uzraudzīts, un darbība sekmīgi jānodrošina vismaz 2 gadus 
no līguma noslēgšanas dienas. Šajā laikā atbalsta saņēmējam ir jānodrošina iegādāto 
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu atrašanās uzņēmējdarbības īstenošanas 
vietā un atbalsta saņēmēja īpašumā saskaņā ar Pašvaldībai sniegto informāciju par 
uzņēmējdarbības veikšanas adresi. 

53. Pēc projekta ieviešanas līguma darbības laikā atbalsta saņēmējam ir pienākums 
vienu reizi gadā (līdz 1.aprīlim) iesniegt aprakstu brīvā formā un vienkāršotu 
finanšu pārskatu par veikto komercdarbību.  

54. Atbalsta saņēmējs datus par saņemto atbalstu glabā 10 (desmit) gadus no tā 
piešķiršanas dienas, bet atbalsta sniedzējs - 10 (desmit) gadus no pēdējā atbalsta 
piešķiršanas dienas šī konkursa ietvaros. 

55. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013, Nr.717/2014 vai 
Nr.1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu 
projekta ietvaros saņemto finansējumu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas 
Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko 
īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem 
pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad finansējuma atbalsts tika izmaksāts 
finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 
21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, 
ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 
108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. 

 

XI. Noslēguma jautājums 

56. Persona, kura paraksta līgumu ar Pašvaldību, ir personīgi materiāli atbildīga par 
atbalsta izlietojumu. 

57. Lēmums par de minimis atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts atbilstoši Komisijas 
regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punktam un 8.pantam, Komisijas regulas 
Nr.1408/2013 7.panta 4.punktam un 8.pantam vai Komisijas regulas Nr.717/2014 
7.panta 4.punktam un 8.pantam. 

 
 


