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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 
20.02.2019. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 20. februāra lēmumu  

(protokols Nr. 2., 16.p.) 

 

           Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             NOLIKUMS 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), organizē 

projekta konkursu “Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

(turpmāk – Konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti Krustpils novadā, sniedzot 

finansiālu atbalstu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. 

3. Konkursa īstenošanai kalendārajā gadā tiek piešķirts finansējums 8000,00 EUR (astoņi 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu pieņem ar 

domes lēmumu apstiprinātā Konkursa vērtēšanas komisija sešu locekļu sastāvā. 

5. Konkurss norit divās kārtās: 

5.1. pirmajā kārtā, atbilstoši nolikumā minētajām prasībām, Konkursa pretendenti iesniedz 

biznesa idejas pieteikumus; 

5.2. otrajā kārtā pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiek 

aicināti prezentēt savu biznesa ideju Konkursa vērtēšanas komisijai.  

6. Konkursa laureāti iegūst tiesības slēgt līgumu (5. pielikums) ar Pašvaldību par finansējuma 

piešķiršanu savu biznesa ideju realizēšanai. 

7. Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursa izsludināšanu publicē pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv un Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks”. 

8. Ar konkursa nolikumu var iepazīties: 

8.1. Pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv; 

8.2. Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā. 

9. Lai saņemtu nolikumu elektroniski nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: 

novads@krustpils.lv.  

10. Pašvaldība Konkursa pieteikuma iesniegšanas laikā 1 (vienu) reizi, sadarbībā ar ALTUM un 

Biznesa inkubātoru, rīko semināru par biznesa uzsākšanas vai attīstības tiesiskajiem un 

grāmatvediskajiem jautājumiem. 

 

II. Pretendentam noteiktās prasības 

11. Konkursu pieteikumu var iesniegt (turpmāk – Pretendents): 

11.1. Fiziskas persona: 
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11.1.1. kuras deklarētā dzīvesvieta ir Krustpils novada administratīvajā teritorijā vai 

kura finansējuma saņemšanas gadījumā apņemas savu saimniecisko darbību 

reģistrēt Krustpils novada administratīvajā teritorijā; 

11.1.2.  kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu. 

11.2. Juridiskas persona: 

11.2.1.  kura uz Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi ne ilgāk kā 12 mēnešus savu 

komercdarbību ir reģistrējusi Krustpils novada administratīvajā teritorijā; 

 11.2.2. kura, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu, 

apņemas Pašvaldības norādītajā termiņā reģistrēt juridisko adresi Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā; 

11.2.3. kura uz Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) 

mēnešus savu komercdarbību ir reģistrējusi ārpus Krustpils novada 

administratīvās teritorijas, bet gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par 

finansējuma piešķiršanu, apņemas savu komercdarbību veikt Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

12. Konkursa pieteikumu nevar iesniegt: 

12.1. fiziska vai juridiska persona, kurai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas 

process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas 

lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskais aizsardzības process; 

12.2. fiziska vai juridiska persona, kas pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos 

termiņos nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos 

maksājumus (parāda summa līdz 150,00 EUR (simts piecdesmit eiro 00 centi) netiek 

ņemta vērā)); 

12.3. fiziska vai juridiska persona, kas pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir piedalījusies pašvaldības 

rīkotajā Konkursā “Lēciens biznesā”–atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

un saņēmusi finansiālu atbalstu; 

12.4. personas pret kurām ir tikuši piemēroti un stājušies spēkā Krimināllikumā noteiktie 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļi; 

12.5. Konkursā nevar piedalīties biedrības, nodibinājumi, sabiedriskās organizācijas un to 

apvienības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas; 

12.6. Konkursā netiek izskatīti pieteikumi, kuros biznesa ideja tiek plānota kādā no 

nozarēm, kas Konkursā netiek atbalstītas: 

12.6.1. darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu; 

12.6.2. operācijas ar nekustamo īpašumu; 

12.6.3. azartspēles un derības; 

12.6.4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai 

vairumtirdzniecība; 

12.6.5. tabakas ražošana un tirdzniecība; 

12.6.6. alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība. 

12.6.7. personas, kuras nav ievērojušas vai pārkāpušas kaut vienu šī nolikuma 

punktu; 

12.6.8. personas, kuras konkursa pieteikuma vērtēšanas gaitā ir centušās iegūt 

konfidenciālu informāciju vai mēģinājušas ietekmēt lēmumu pieņemšanas 

procesu; 

12.6.9. ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē. 

 

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas 

 

13. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar saimnieciskās darbības un 

komercdarbības uzsākšanu vai  attīstību Krustpils novada administratīvajā teritorijā saskaņā 

ar pieteikuma tāmē plānotajām izmaksām: 

13.1. pamatlīdzekļu un izejmateriālu iegādei; 
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13.2. ārpakalpojumu izdevumiem: 

        13.2.1. grāmatvedības izmaksām; 

        13.2.2. juriskonsulta izmaksām; 

 13.2.3. reģistrācijas izmaksām; 

13.3. licenču iegādei; 

13.4. datorprogrammu iegādei; 

13.5. patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē; 

13.6. preču zīmes reģistrācijai; 

13.7. citiem pamatotiem izdevumiem, kas tieši saistīti ar saimnieciskās darbības veicēja vai 

komercdarbības veicēja uzsākšanu un attīstību. Lēmumu par izdevumu pamatotību 

pieņem Konkursa vērtēšanas komisija. 

14. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas: 

14.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma par finansiāla atbalsta saņemšanu ar Pašvaldību 

noslēgšanu; 

14.2. telpu remontu izmaksām; 

14.3.  konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas; 

14.4.  nodokļu izmaksas; 

14.5.  darba algas izmaksas. 

15. Konkursa vērtēšanas komisija nepiešķir finansējumu, ja no Konkursa pieteikuma izriet, ka 

iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem. 

 

III. Konkursa pieteikuma noformējums 

 

16. Konkursa pieteikums ar tā pielikumiem jānoformē datorrakstā, latviešu valodā. 

17. Konkursam jāiesniedz viens pieteikuma oriģināls izdrukas veidā un viena kopija elektroniskā 

formātā – pārnēsājamā datu nesējā CD vai USB zibatmiņā. 

18. Konkursa pieteikuma elektroniskās versijas saturam un apjomam pilnībā jāatbilst Konkursa 

pieteikuma oriģinālam. 

19. Konkursa pieteikuma oriģināls ar tā pielikumiem jāparaksta un jāiesien vienā kopīgā sējumā, 

lapas sanumurējot, brīvos auklas galus pielīmējot un apzīmogojot (juridiskai personai) vai 

parakstot pieteikuma aizmugurē, tā, lai pieteikumu pēc iesniegšanas nav iespējams papildinat 

vai grozīt. 

19.1. Ja pieteikumu paraksta persona bez paraksta tiesībām, ir jāpievieno attiecīga pilnvara. 

20. Pieteikuma oriģināla aizmugurē blakus zīmogam vai parakstam jānorāda kopējais pieteikuma 

ietverto lapu skaits.  Pieteikuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši 2018.gada 4.septembra 

Ministra kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

21. Konkursa pieteikuma papildināšana vai labošana pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas 

Pašvaldībā nav iespējama. 

22. Konkursa pieteikuma noformēšanā nedrīkst izmantot kniedes, iešūšanu ar spirāli, brošēšanu 

vai termo iesiešanu. 

23. Konkursa pieteikumu jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ar drukātiem burtiem un skaidri 

salasāmi jānorāda sekojoša informācija: 

23.1. pieteikums Konkursam “Lēciens - biznesā” – atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai. 

23.2. pieteikuma iesniedzēja nosaukums (juridiskai personai) vai vārds, uzvārds                                     

(saimnieciskās darbības veicējam); 

23.3. pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija, pasta adrese, tālrunis, e-pasts; 

23.4. aploksnes priekšpusē apakšēja daļā norāde: “Atvērt atļauts tikai Konkursa vērtēšanas 

komisijai”. 

24. Konkursa pieteikumam jāsastāv no šādām sadaļām: 

24.1. aizpildīta un parakstīta Konkursa pieteikuma veidlapa (1.pielikums); 

24.3. naudas plūsmas aprēķins (2.pielikums); 
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24.4. pretendenta CV; 

24.5. nolikuma 11.2. apakšpunktā noteiktajiem Pretendentiem jāpievieno aizpildīta un 

parakstīta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (3.pielikums), norādot ziņas 

par kārtējo un diviem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem; 

24.6. izziņa no Valsts ieņēmuma dienesta datubāzes par nodokļa parāda neesamību uz 

Konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdi; 

24.7. Apliecinājums par Pretendenta līdzfinansējuma piesaisti (attiecīgās institūcijas 

rakstisks apliecinājums par finansējuma piešķiršanu vai cita veida apliecinājums par 

Pretendenta līdzfinansējuma esamību);  

24.8. Produkta/ pakalpojuma eksporta tirgus apliecināšanas gadījumā – nodomu protokolu 

kopijas; 

24.9. citi dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem. 

25. Konkursa pieteikumam nepieciešamības gadījumā iespējams pievienot arī citus šajā 

nolikumā neminētus pielikumus, kā piemēram, fotogrāfijas, shēmas vai  fiziskus preču 

paraugus utml. Paraugu iesniegšanas gadījumā, tie pielikumā jānoformē tā, lai to atdalīšana ir 

iespējama nesabojājot pieteikuma oriģinālu. Pretendentam desmit darba dienu laikā pēc 

Konkursa rezultātu paziņošanas Pašvaldībā iesniegtos  ir iespēja saņemt atpakaļ. 

 

IV. Pieteikumu iesniegšana 

26.  Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi: 

26.1. konkursa pieteikumu ievieto aizlīmētā aploksnē un noformē saskaņā ar šī nolikuma 

23.punktā norādītajām prasībām, personīgi iesniedzot Krustpils novada pašvaldībā, 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5201; 

26.2.  konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu uz adresi: Krustpils novada pašvaldībai, Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils, LV5201. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt 

vēlāks par Konkursa iesniegšanas beigu termiņu; 

26.3. konkursa pieteikumu nosūtot elektroniskā formātā parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu uz e-pastu novads@krustpils.lv ar norādi Konkursam “ Lēciens – biznesā” 

atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai.  

27.  Konkursa pieteikumi, kas tiks saņemti vēlāk kā pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas 

termiņa beigām netiks izskatīti. 

V. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana 
28. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta Objektivitātes un informācijas neizpaušanas 

apliecinājumu. 

29. Konkursa pieteikuma vērtēšana notiek divās kārtās: 

29.1. pirmajā kārtā tiek noteikta Konkursa pieteikumu atbilstība Administratīvajiem 

vērtēšanas kritērijiem. Konkursa pieteikums, kas saņēmis vairāk kā vienu vērtējumu “nē” 

tiek noraidīts un netiek virzīts uz otro kārtu. 

29.2. otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa pieteikuma atbilstība Kvalitatīvajiem vērtēšanas 

kritērijiem. Vērtēšana notiek, izmantojot punktu metodi, un tiek vērtēti tikai pirmo kārtu 

izturējošie Konkursa pieteikumi.  

30. Vērtēšanas komisija, iepazinusies ar iesniegtajiem Konkursa pieteikumiem, nosaka laiku, kad 

Pretendenti klātienē sniegs savas biznesa idejas prezentāciju un atbildēs uz Konkursa 

vērtēšanas komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par biznesa ideju prezentēšanas laiku katram 

Pretendentiem tiek paziņots individuāli. 

31.  Katrs Konkursa vērtēšanas komisijas loceklis Konkursa pieteikumus vērtē atsevišķi, katrai 

biznesa idejai piešķirot punktus pēc nolikuma VII. nodaļā norādītajiem vērtēšanas 

kritērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu punktus, ir 

ieguvis vislielāko punktu skaitu, attiecīgi sadalot arī nākamās vietas. 

32. Konkursa Pretendentiem piešķiramās vietas gradācija tiek noteikta pēc Konkursa vērtēšanas 

kopvērtējumā iegūto punktu skaita šādā sadalījumā: 
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1.vieta  100-80 punkti 

2.vieta  79 -60 punkti 

3.vieta 59-40 punkti 

Veicināšanas balva līdz 39 punkti 

 

33. Ja divi vai vairāk pieteikuma iesniedzēji, kas pretendē uz kādu no pirmajām trim vietām, 

saņem vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot 

klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas 

komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa vērtēšanas komisijas 

priekšsēdētājam. 

34. Pašvaldība patur tiesības pirms līguma par finansiāla atbalsta saņemšanu noslēgšanas: 

34.1. pieprasīt no Pretendenta papildus skaidrojumu par Konkursa pieteikumā ietverto 

informāciju; 

34.2. pretendentam nesniedzot skaidrojumus pārcelt Konkursa pieteikumā norādītās plānotās  

izmaksu pozīcijas no atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām. 

35. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 4 (četri) komisijas 

locekļi. 

36.  Konkursa vērtēšanas komisija lēmums par konkursa rezultātiem tiek apstiprināts domes sēdē 

37.  Konkursa rezultāti tiek: 

37.1. publicēti pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un vietējā informatīvajā izdevumā 

“Krustpils novadnieks”; 

37.2. rakstiski paziņoti visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz konkursa 

pieteikumā norādīto kontaktadresi. 

 

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi 

38.  Pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa  pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt 

iesniegto Konkursa pieteikumu. 

39. Pretendents ir atbildīgs par Konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu. 

40. Pretendentam ir pienākums ievērot šī Konkursa nolikuma un tā pielikuma prasības. 

Pretendentam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas līdz Konkursa pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām ir tiesības uzdot Konkursa vērtēšanas komisijai jautājumus par šī nolikuma 

prasībām un Konkursa norises kārtību, elektroniskā veidot sūtot e-pastu uz adresi 

novads@krustpils.lv ar norādi Konkursam “Lēciens - biznesā” – atbalsts uzņēmējdarbības 

uzsākšanai vai attīstībai, vai zvanot uz tālruni 6 5237622. 

41. Ja jautājums tiek saņemts vēlāk kā šī nolikuma 40.punktā norādīts, Konkursa vērtēšanas 

komisija patur tiesības uz to neatbildēt. 

 

VII. Vērtēšanas kritēriji 

42. Iesniegtos Konkursa pieteikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

Administratīvie kritēriji Atbilst Neatbilst 

Pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā, aizzīmogotā aploksnē   

Pieteikums sagatavots datorrakstā un valsts valodā   

Cauršūts, lapas numurētas un pievienots satura radītājs   

Pieteikums ar pielikumiem iesūtīts elektroniski   

Aizpildīti visi pierasītie informācijas lauki   

Nav neatrunātu labojumu   

Pieteikumam pievienoti visi nepieciešamie pielikumi   

Biznesa ideja atbilst konkursa mērķim   

 Kvalitatīvie kritēriji 
Punkti 

Komisijas 

vērtējums Nosaukums Vērtēšanas kritēriji 
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Kopsavilkums 

Idejas pasniegšanas veids ir kvalitatīvs, 

īss, strukturēts, labi pārskatāms un 

salasāms  

 

10 

 

  

10 

 

 

 

 

Biznesa ideja, 

inovācija 

 (jauns, neierasts 

produkts vai 

pakalpojums, kas 

nav ticis ieviests 

Latvijas vai vietēja 

mēroga tirgū)  

Produkts/pakalpojums ir inovatīvs 

Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā 

 

2 
 

Produkts/pakalpojums ir inovatīvs 

Zemgales reģionā 

5  

Produkts/pakalpojums ir inovatīvs Latvijā 8  

Produkts/pakalpojums tiek īstenots 

Krustpils novada Atašienes, Mežāres un 

Vīpes pagasta administratīvajā teritorijā 

 

5 
 

 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanses 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums virs 50 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

7 
 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums līdz 50 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

5 
 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums līdz 30 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

3 
 

Tiek nodrošināts pretendenta 

līdzfinansējums līdz 10 % no kopējām 

projekta izmaksām 

 

1 
 

Ir pamatota Pašvaldības līdzfinansējuma 

nepieciešamība un veiktas vismaz trīs 

tirgus izpētes par katru no Konkursa 

pieteikumā norādītajam izmaksu 

pozīcijām 

 

4  
 

 20  

 

 

 

Tirgus 

Ir apzinātas tirgus iespējas 5  

Ir raksturoti klienti un to vajadzības      5  

Ir raksturoti potenciālie nozares 

konkurenti 
 

5 
 

Ir raksturotas mārketinga aktualitātes 5  

 20  

 

 

 

 

Uzņēmums 

Ir raksturota uzņēmuma forma: 

komercdarbības reģistrācijas veids – 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 

 

1 
 

Ir raksturota uzņēmuma forma: 

komercdarbības reģistrācijas veids – 

 

1 
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VIII. Pašvaldības finansējuma apmērs 

43.  Konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek piešķirts šāds finansējums: 

     1.vietai –3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 centi); 

     2.vietai –2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi); 

            3.vietai –2000,00 EUR ( divi tūkstoši eiro 00 centi); 

     1 (viena) veicināšanas balva – 500,00 EUR (pieci simti eiro 00 centi). 

44. Konkursa uzvarētājam atbalsta lielums tiek noteikts, pamatojoties uz Konkursa pieteikumā 

un prezentācijā iekļauto informāciju. 

45. Par konkursa uzvarētāju apbalvošanas laiku un vietu Pašvaldība paziņo pieteikuma 

iesniedzējiem pēc Konkursa rezultātu paziņošanas.  

 

IX. Finansējuma piešķiršanas kārtība 

46. Pēc finansēšanas līguma noslēgšanas 1 (viena) mēneša laikā Konkursa uzvarētājs iesniedz 

Pašvaldībā avansa rēķinu un avansa pieprasījumu 70 % apmērā no piešķirtā finansējuma 

apjoma (7.pielikums). Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc avansa pieprasījuma 

saņemšanas, pārskaita Konkursa uzvarētājam norādīto avansa summu uz Konkursa 

uzvarētāja bankas kontu. 

47. Konkursa uzvarētājiem ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā no avansa saņemšanas dienas 

uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību. 

48. Piešķirtā finansējuma apguvei iespējams paredzēt laiku ne ilgāku par 12 (divpadsmit) 

mēnešiem kopš līguma par finansējuma saņemšanas noslēgšanas brīža. 

49. Atlikušo finansējuma atbalsta summa  30 % apmērā no pieķirtā finansējuma apjoma tiek 

izmaksāta pēc Konkursa uzvarētāja biznesa idejas īstenošanas un noslēguma atskaites 

iesniegšanas.  

50. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto finansējuma summu (ieskaitot 

iedzīotāju ienākumu nodokli), ja finansējuma saņēmējs; 

50.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši Līgumam; 

individuālais komersants (IK) 

Fiziska persona- saimnieciskās darbības 

veicējs (reģistrēta pašnodarbināta persona) 

 

3 
 

Tiek radīta vairāk kā viena jauna darba 

vieta ar darba atalgojumu – valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā 

 

5 
 

Tiek radīta viena jauna darba vieta ar 

darba atalgojumu – valstī noteiktās 

minimālās mēnešalgas apmērā 

 

2 
 

Tiek radīts produkts vai pakalpojums, kas 

tiek reģistrēts kā patents 

5  

 Ja uzņēmums vai saimnieciskās darbības 

veicējs plāno savu biznesa ideju īstenot 

ražošanas nozarē 

 

2 
 

 20  

Eksports Biznesa idejai ir eksporta potenciāla 

iespējas, kas pamatotas ar nodomu 

protokoliem 

 

10 
 

  10  

Kopā: 100  
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50.2. tam piešķirto finansējumu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu 

sasniegšanai kā norādīts Līgumā ar Pašvaldību; 

50.3. piešķirto finansējumu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis komercdarbības 

uzsākšanai; 

50.4. nav uzsācis apgūt finansējumu 1 (viena) mēneša laikā no avansa maksājuma 

saņemšanas dienas. 

50.5. nav reģistrējis savu saimniecisko darbību vai uzsācis komercdarbību Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

X. Atskaites 

 

51. Finansējuma saņēmējam ir pienākums iesniegt biznesa idejas īstenošanas gala noslēguma 

atskaiti par visu Pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojuma summu, iesniedzot Pašvaldībā 

visus finansējuma izlietošanas pamatojošos dokumentus (4.pielikums). 

52. Finansējuma saņēmējam 1 (viena) mēneša laikā, pēc projekta realizācijas, Konkursa 

vērtēšanas komisijai ir pienākums prezentēt īstenoto biznesa ideju un finansējuma 

izlietojumu. Prezentēšanas datums un laiks iepriekš jāsaskaņo ar Konkursa vērtēšanas 

komisiju. 

53. Finansējuma saņēmējam projekta uzraudzības periodā ir pienākums līdz katra gada 1.jūnijam 

iesniegt Pašvaldībai gada atskaiti, kurā iekļaujama šāda informācija: 

53.1. aprakstošajā daļā īsumā jāinformē par biznesa idejas īstenošanas gaitu, panākumiem, 

problēmām, un risinājumiem, ja tādi radušies biznesa idejas īstenošanas gaitā; 

53.2. finanšu pārskats (bilance, peļņa un zaudējuma aprēķins). Finanšu pārskatā iekļaujama 

arī informācija par finansējuma saņēmēja paša finansējumu, kas izmantots Konkursa 

pieteikumā noteikto aktivitāšanu realizācijai, norādot tā apjomu un izlietojumu. 

 

XI. Kontroles mehānisms 

 

54. Konkursa rīkotājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes Pašvaldības 

finansējuma saņēmēja darbības vietā, lai pārliecinātos par: 

54.1. iegādāto materiālu vērtību atrašanos saimnieciskās darbības veicēja vai komercdarbības 

veikšanas vietā; 

54.2. darbības norisi, atbilstoši iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam; 

54.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa idejas pieteikuma un noslēgtā līguma par 

finansējuma piešķiršanu. 

55. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs Konkursa īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos 

par Konkursa idejas pieteikuma atbilstību tirgus situācijai un šajā nolikumā noteiktajiem 

kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. 

56. Projekta uzraudzības periods tiek noteikts 2 (divi) gadi no Pašvaldības pēdējā maksājuma 

pārskaitījuma saņemšanas brīža. Finansējuma saņēmējs atskaitās par saimnieciskās darbības 

rezultātiem par katru finanšu gadu projekta uzraudzības periodā. 

57. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši Konkursa pieteikumā paredzētajam 

mērķim vai, ja uzņēmums  vai saimnieciskās darbības veicējs pārtrauc darbību ātrāk par 1 

(vienu) gadu vai, ja uzņēmums pārnes savu darbību uz citu novadu pirmajos 2 (divos) 

darbības gados, finansējuma saņēmējs atgriež Pašvaldībai 100% no projektam piešķirtā 

līdzfinansējuma. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                                    K.Pabērzs 
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1. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības 

 uzsākšanai vai attīstībai  nolikumam 

 
 

Konkursa  

Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

 
PIETEIKUMS 

 

 

1. Informācija par pretendentu / pretendenta pārstāvi: 

 

 

 

 

 

 

2.  Kopsavilkums (aprakstiet biznesa idejas izpildījuma ticamību, ilgtspēju un realizēšanas iespējas, 

kopsavilkumā jābūt skaidri, īsi un kodolīgi minētai biznesa idejas pamatdomai) 

 

 

 

 

 

3. Biznesa idejas nosaukums  

 

 

 

 

 

4. Biznesa idejas mērķis 

 

 

 

 

5.  Biznesa idejas apraksts (jābūt īsam un skaidram raksturojumam) 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds  

Komersanta nosaukums  

Deklarētā dzīvesvieta  

Juridiskā adrese  

Personas kods  

Saimnieciskās darbības veicēja 

reģistrācijas numurs 
 

Komersanta reģistrācijas numurs  

Paraksttiesīgā persona  
(attiecas tikai uz juridiskām personām)  

Tālrunis  

E-pasts  
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6.  Pakalpojuma un produkta apraksts (kāds pakalpojums vai produkts biznesa idejas īstenošanas 

ietvaros tiks izveidots un jāpaskaidro tā unikalitāte. Jāapraksta piedāvātās iespējas, cena, cenu 

veidošanās princips, izejmateriālu un ražošanas izmaksas, uzcenojums. Jānorāda 

pakalpojuma/produkta pašizmaksa un cena gala pircējam) 

 

 

 

 

 

7.  Tirgus analīzes apraksts (aprakstiet kādi līdzīgi pakalpojumi vai produkti šobrīd ir pieejami tirgū. 

Kas ir nozares galvenie konkurenti ? Kāpēc Jūsu pakalpojums vai produkts būs labāks ? Kas būs Jūsu 

potenciālā pakalpojuma vai produkta pircēji ?)  

 

 

 

 

8. Biznesa idejas īstenošanas vieta (aprakstiet vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība, kā tiks 

uzturēta biznesa idejas ilgtspēja) 

 

 

 

 

 

9. Pakalpojuma vai preces pārdošanas veicināšanas plāns (plānotā pakalpojuma vai produkta virzība, 

mārketinga aktivitātes) 

 

 

 

 

 

10.  Iespējamie riski un to novēršanas veidi 

 

Riska veids Pasākumi riska novēršanai un/vai mazināšanai 

Finanšu riski 

(identificēt kādi) 
 

Vadības riski 

(identificēt kādi) 
 

Īstenošanas riski 

(identificēt kādi) 
 

Juridiskie riski 

(identificēt kādi) 
 

Informācijas riski 

(identificēt kādi) 
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11. Esošas ietrādnes veiksmīgai projekta īstenošanai un attīstībai (aprakstiet vai ir iegūti kādi 

sertifikāti, apbalvojumi, noslēgti nomas līgumi vai kas tml., kas apstiprina faktu, ka biznesa 

idejas īstenošanai jau sākotnēji ir veiktas kādas iestrādnes. Ja produktu vai pakalpojumu 

plānots eksportēt, miniet potenciālos sadarbības partnerus un vai ar tiem noslēgti nodomu 

protokoli. ) 

 

 

 

 

 

 

12. Saimnieciskās darbības vai komerdarbības finansiālās daļas apraksts 

 
Plānotās izmaksas  Izmaksas (EUR) 

 

 

Nr. 

p.k.  

 

 

Izmaksu 

pozīcija 

(pakalpojuma/ 

produkta 

nosaukums) 

 

Apraksts 

 

Īstenošanas laika posms 

 

 

 

 

Pašvaldības 

finansējums 

 

 

 

 

Cits 

finansējums 

 

 

 

 

Kopā 

Modelis, tehniskie 

raksturlielumi, 

piegādātāja izvēles 

pamatojums, 

salīdzinājums 

 

 

No 

Mēnesis/ gads 

 

 

Līdz 

Mēnesis/ 

gads 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

(…)        

 

 

13.  Plānoto izmaksu tāme 

 

Projektu izmaksu pozīcijas Izmaksas ar PVN (EUR) 

ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(…)  

I Kopējās ATBALSTĀMĀS izmaksas  

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(…)  

II Kopējās NEATBALSTĀMĀS izmaksas  

Kopējās izmaksas (I+II)  
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14. Finansēšanas plāns (kopējā biznesa idejas īstenošanas summa un finanšu līdzekļu avoti)  

 

Finanšu avots Kopsumma (EUR) Procentdaļa (%) 

Pretendenta privātie līdzekļi   

Pašvaldības finansējums   

Bankas kredītsaistības   

Cits finansēšanas avots   

KOPĀ  100 % 

 

 

 
Informācija par personas datu apstrādi: 

 

 Pārzinis -  Jūsu personas datu apstrādei, sakarā ar iesniegto iesniegumu, ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr. 90009118116, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, elektroniskā pasta adrese: 

novads@krustpils.lv; 

 Personas datu apstrādes mērķis – izvērtēt iesniegumā norādīto informāciju un sniegt pakalpojumu atbilstoši 

iesnieguma iesniedzēja norādītajam lūgumam iesniegumā; 

 Pārzinis iegūtos personas datus neparedz nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, personas dati var tikt 

nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai; 

 Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām. 

 Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija - tālrunis: 28302864, elektroniskā pasta adrese: 

datuaizsardziba@krustpils.lv; 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

 atsaukt piekrišanu, pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem  personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai datu dzēšanu iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 

personas datu apstrādes ierobežošanu; 

 iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 

Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatīt 

Krustpils novada pašvaldības privātuma politikā: http://krustpils.lv 

 

 

 

 

20 __. gada _____. _____________         ________________           _______________________________________ 

 (Paraksts) (paraksta atšifrējums - vārds, uzvārds) 

 

 

Pretendents: 

 

Paraksts: 

 

Datums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:datuaizsardziba@krustpils.lv
http://krustpils.lv/
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2. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

 
NAUDAS PLŪSMAS APRĒĶINS 

 

 

1.gads Kopā,  

EUR 

1. 

mēnesis 

2. 

mēnesis 

 

3. 

mēnesis 

4. 

mēnesis 

5. 

mēnesis 

6. 

mēnesis 

7. 

mēnesis 

8. 

mēnesis 

9. 

mēnesis 

10. 

mēnesis 

11. 

mēnesis 

12. 

mēnesis 

Atlikums mēneša sākumā              
Naudas līdzekļu ienākumi: x x x x x x x x x x x x x 
Ienākumi no saimnieciskās 

darbības vai 

komercdarbības: 

x x x x x x x x x x x x x 

Realizācija              
Pakalpojumi              
Debitoru parādi              
Pašvaldības finansējums              
Privātie naudas līdzekļi              
Kredīti              
Citi naudas līdzekļu 

ienākumi 
             

Kopējie naudas līdzekļu 

ienākumi 
             

Naudas līdzekļu izdevumi: x x x x x x x x x x x x x 
Mainīgie izdevumi: x x x x x x x x x x x x x 
Izejmateriāli              
Transporta izmaksas 

(degviela u.c.) 
             

Ražošanā strādājošo darba 

algas un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

             

Elektroenerģija un 

kurināmais 
             

Ieguldījumi pamatlīdzekļos              
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Kredītprocenti              
Īstermiņa kredīta atmaksa              
Realizācijas izmaksas              
Fiksētie izdevumi:              
Telpu noma/īre              
Telekomunikāciju 

pakalpojumi 
             

Patstāvīgo darbinieku darba 

algas un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 

             

Nodokļu izdevumi:              
Nekustamā īpašuma 

nodoklis 
             

Iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis 
             

VSAOI               
5% iemaksas pensiju fondā 

no minimālās summas 

430,00 EUR 

             

Kopējie naudas līdzekļu 

izdevumi 
             

Naudas līdzekļu atlikums              

 

 



15 

 

3. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis  

atbalsta piešķiršanai 

 

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu 

1.1. Vispārīga informācija 

Nosaukums/Vārds, uzvārds  

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 

(Komercreģistrā)/Personas kods 

 

Tālrunis  

Fakss  

E-pasta adrese  

 

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai 

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem
1
 (atbilstošo atzīmēt ar X): 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā 

komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums 

pretendenta komercsabiedrībā 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības pārvaldes, 

vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības iecelt 

vai atlaist pretendenta komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu 

vairākumu 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz citu komercsabiedrību 

saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu 

vai statūtiem, vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz pretendenta 

komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas 

līguma klauzulu vai statūtiem 

 ☐ de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, 

vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā komercsabiedrībā 

saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, 

vai kāda cita komercsabiedrība, kas ir vēl kādas citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, 

vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības pretendenta komercsabiedrībā 

saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem pretendenta komercsabiedrības akcionāriem vai 

dalībniekiem 

☐ de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem (autonoms 

uzņēmums) 

 

1.3. Informācija par notikušajām de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām 

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X): Notikušo izmaiņu datums
2
 

 izmaiņas pēdējo triju gadu laikā nav notikušas 

 apvienots pēdējo triju gadu laikā 

 iegādāts pēdējo triju gadu laikā 

 sadalīts pēdējo triju gadu laikā 

  

            

 (datums)   (mēnesis)   (gads)  
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2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados 

saņemto un plānoto atbalstu 

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos 

gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra 

Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 

18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 

(Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas 2013. gada 18. decembra 

Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts), kā arī par 

plānoto de minimis atbalstu: 

Datums, 

mēnesis, gads, 

kad pieņemts 

lēmums 

(vai cits 

dokuments) par 

de minimis 

atbalsta 

piešķiršanu
3
 

Komerc-

sabiedrības 

nosaukums
4
 

Atbalsta 

sniedzējs 

Atbalsta veids 

(piemēram, 

subsīdija, 

aizdevums, 

galvojums, 

pamatkapitāla 

palielinājums 

u. tml.) 

Piešķirtā/ 

plānotā 

atbalsta 

summa 

(euro)
5
 

Bruto 

subsīdijas 

ekvivalents 

(euro) 

Eiropas 

Savienības 

regulējums
6
, 

saskaņā ar kuru 

atbalsts 

piešķirts vai 

plāno to 

piešķirt 

       

 

2.2. Informācija par valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis vai plāno 

saņemt konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai 

individuālā projekta ietvaros: 

Datums, 

mēnesis, gads, 

kad pieņemts 

lēmums 

(vai cits 

dokuments) 

par atbalsta 

sniegšanu
7
 

Atbalsta 

sniedzējs 

Atbalsta 

sniegšanas 

tiesiskais 

pamatojums 

Atbalsta 

veids 

(piemēram, 

subsīdija, 

aizdevums, 

galvojums, 

pamatka-

pitāla 

palielinā-

jums  

u. tml.) 

Kopējā 

attiecināmo 

izmaksu 

summa/ 

kopējā 

plānoto 

attiecināmo 

izmaksu 

summa 

(euro) 

Tām pašām 

attiecinā-

majām 

izmaksām 

jau 

saņemtā/ 

plānotā 

summa 

(euro) 

Bruto 

subsīdijas 

ekvivalents 

(euro) 

Atbalsta 

intensitāte/ 

plānotā 

atbalsta 

intensitāte 

(%) 

                

3. Apliecinājums 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

Apliecinu, ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts komercsabiedrībai 

vienas vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 euro (kravu komercpārvadājumu 

autotransporta komercsabiedrībai – 100 000 euro) atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas 

Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.  

 

Atbildīgā persona 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts
8
) 

 

      

      

(amats)   (datums) 

Z. v.
8
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Piezīmes. 

1 
Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu 

komercsabiedrību starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu komercsabiedrību. 
2
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir notikušas 

izmaiņas – tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts. 
3
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents kārtējā un iepriekšējos divos gados ir saņēmis de 

minimis atbalstu saskaņā ar 2.1. apakšpunktā minēto Eiropas Savienības regulējumu. 
4
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības 

definīcijai (nav autonoms uzņēmums) un/vai tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts. 
5
 Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt 

katrai jaunajai komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās 

komercsabiedrības pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā. 
6
 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra 

Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 

18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un 

Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014. 
7
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir saņēmis valsts atbalstu konkrētajam projektam 

tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros. 
8
 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments 

ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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4. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

 

 

Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu 

 

 

Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds, uzvārds: ______________________________ 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: _____________________________________________ 

Uzņēmuma juridiskā adrese: _________________________________________________ 

Uzņēmuma faktiskā adrese: __________________________________________________ 

 

Biznesa idejas īstenošanas izmaksu pozīcijas 

nosaukums saskaņā ar apstiprināto 

pieteikumu/pakalpojuma nosaukums 

Izmaksas 

saskaņā ar 

apstiprināto 

pieteikumu 

Faktiskās 

izmaksas 

Attaisnojuma 

dokumenta* Saimnieciskais 

darījums 

Summa EUR 

(ar PVN) 

Attaisnojoša 

dokumenta 

Nr. pielikumā datums 
nosaukums 

un numurs 

        

        

Kopā:        
*Uzrādīt tikai tos dokumentus, kuri apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajiem mērķiem. Attaisnojuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši grāmatvedību 

reglamentējošiem dokumentiem. 

 

Klāt pievienoti attaisnojuma dokumenti (čeku) kopijas uz_____ lapām. 

 

Datums: _____________________________________ 

 

Paraksts: _____________________________________ 
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5. pielikums 

Konkursa  

                “ “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības  

uzsākšanai vai attīstībai”  nolikumam 

 

 

LĪGUMS Nr._____________ 

par finansējuma piešķiršanu  

Jēkabpilī                                                                                                 20__.gada __.______ 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās domes priekšsēdētāja 

Kārļa Pabērza personā, kas rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Krustpils novada 

pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un  

_____________ (turpmāk – FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS), tās _________ personā, 

kas rīkojas saskaņā ar statūtiem un _________ likumu, no otras puses, PAŠVALDĪBA un 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta arī Puse, bet abas kopā - 

Puses, pamatojoties uz projektu konkursu “Lēciens biznesā” – atbalsts komercdarbības 

uzsākšanai vai attīstībai (turpmāk – Konkurss) vērtēšanas komisijas 20__.gada ___. ________ 

lēmumu Nr. _____ noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un īstenošanas termiņš  

1.1. PAŠVALDĪBA izmaksā līdzfinansējumu FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA komercdarbības 

atbalstam (turpmāk – Finansējums) Konkursa ietvaros realizējamai komercdarbības 

uzsākšanai (vai attīstībai). 

1.2.  FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS realizē _________________ biznesa ideju (turpmāk – 

projekts). 

1.3. Projektu FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS īsteno no 20__.gada __._______ līdz 20__.gada 

__._________. 

 

2. Finansējuma apmērs, izmaksas un atmaksas kārtība 

2.1. PAŠVALDĪBA projekta realizācijai piešķir Finansējumu _____ EUR (summa vārdiem 

euro) apmērā. Finansējuma summā ir iekļauti visi iespējamie nodokļi, nodevas un citi 

maksājumi, kas saistīti ar projekta realizāciju.  

2.2. PAŠVALDĪBA izmaksā Finansējumu FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM šādā kārtībā: 

2.2.1. 70 % no piešķirtā Finansējuma apmēra jeb ___ EUR ieskaita FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJA norēķinu kontā desmit darba dienu laikā no avansa maksājuma pieprasījuma un 

rēķina saņemšanas dienas; 

2.2.2. 30 % no piešķirtā Finansējuma apmēra jeb ___ EUR ieskaita FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJA norēķinu kontā desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas, noslēguma 

atskaites un rēķina iesniegšanas dienas. 

2.3. PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM atmaksāt 

izmaksāto naudas summu, ja: 

2.3.1. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS viena mēneša laikā no avansa maksājuma saņemšanas 

nav uzsācis Finansējuma apgūšanu; 

2.3.2. PAŠVALDĪBA konstatē Finansējuma izlietojumu, kas neatbilst Finansējuma 

izlietošanas mērķim; 

2.3.3. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nav iesniedzis atbilstošus izdevumu apliecinošus 

dokumentus; 

2.3.4. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS nav reģistrējis saimniecisko darbību vai nav uzsācis 

komercdarbību Krustpils novada administratīvajā teritorijā; 
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2.3.5. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS pārtrauc saimniecisko darbību ātrāk par vienu gadu vai 

pirmajos divos darbības gados pārceļ savu darbību ārpus Krustpils novada administratīvās 

teritorijas. 

2.4. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS pēc pieprasījuma saņemšanas dienas saņemto naudas 

summu atmaksā PAŠVALDĪBAI desmit darba dienu laikā. 

 

3. PUŠU saistības 

3.1. PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt un saņemt no FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 

nepieciešamo informāciju projekta īstenošanas un kontroles nodrošināšanai. 

3.2. Līguma darbības laikā PAŠVALDĪBAI ir tiesības: 

3.2.1. veikt pārbaudes, lai pārliecinātos par iegādāto materiālo vērtību atrašanos projekta 

īstenošanas vietā; 

3.2.2. pārliecināties par darbības atbilstību iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam; 

3.2.3. pārbaudīt finanšu līdzekļu izlietojumu projekta īstenošanas laikā un uzraudzības 

periodā jeb divu gadu laikā pēc PAŠVALDĪBAS pēdējā maksājuma saņemšanas dienas. 

3.3. PAŠVALDĪBA, konstatējot saistību nepildīšanu, ir tiesīga, pieprasīt no FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJA paskaidrojumu un lemt par Finansējuma atmaksu vai samazināšanu. 

3.4. Pēc projekta realizācijas PAŠVALDĪBAI ir pienākums organizēt īstenotās biznesa idejas 

un Finansējuma izlietošanas prezentāciju. 

3.5. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM ir tiesības: 

3.5.1. nepalielinot Finansējuma apjomu, lūgt veikt grozījumus Konkursa pieteikumā un 

naudas plūsmas aprēķinā, norādot pamatotus iemeslus; 

3.5.2. pēc saskaņošanas ar PAŠVALDĪBU, mainīt projekta ietvaros iegādāto materiālo 

vērtību atrašanās vietu Krustpils novada administratīvajā teritorijā. 

3.6. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM ir pienākums: 

3.6.1. izlietot piešķirto Finansējumu atbilstoši tā mērķim un naudas plūsmas aprēķinam; 

3.6.2. iesniegt biznesa idejas īstenošanas gala noslēguma atskaiti par naudas līdzekļu 

izlietojumu, pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas; 

3.6.3. nodrošināt Līgumā noteikto PAŠVALDĪBAS tiesību realizēšanu; 

3.6.4. projekta uzraudzības periodā ir pienākums līdz katra gada 1.jūnijam iesniegt 

PAŠVALDĪBAI gada atskaiti par biznesa idejas īstenošanas gaitu, panākumiem, 

problēmām un šo problēmu risinājumiem, finanšu pārskatu, kurā iekļauj informāciju par 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA paša finansējumu; 

3.6.5. projekta īstenošanas laikā un uzraudzības periodā sniedzot intervijas medijiem vai 

realizējot informācijas publicitātes pasākumus sociālo mediju kontos, atsaukties uz 

PAŠVALDĪBAS sniegto atbalstu projektā; 

3.6.6. izmantojot Krustpils novada pašvaldības logotipu, lietošanu saskaņo ar Krustpils 

novada sabiedrisko attiecību speciālisti, tālrunis 28304009, e-pasts: 

monika.kauranena@krustpils.lv. 

3.7. Pēc projekta realizācijas FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS viena mēneša laikā prezentē 

Konkursa vērtēšanas komisijai īstenoto biznesa ideju un Finansējuma izlietojumu.  

3.8. Konkursa vērtēšanas komisija pēc īstenotās biznesa idejas un Finansējuma izlietojuma 

prezentēšanas piecu darba dienu laikā pieņem atzinīgu lēmumu vai lēmumu par trūkumu, 

nepilnību vai neatbilstības novēršanu. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS trīs nedēļu laikā pēc 

lēmuma nosūtīšanas novērš norādītos trūkumus un iesniedz precizētos dokumentus 

PAŠVALDĪBĀ. Konkursa vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, var pieprasīt  atkārtoti veikt 

prezentāciju vai pieņemt galīgo lēmumu, kuru PAŠVALDĪBA paziņo FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJAM. 

3.9. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM saņemamos paziņojumus, pieprasījumus un lēmumus 

PAŠVALDĪBA nosūta piecu darba dienu laikā pēc Konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma 

pieņemšanas vai attiecīga fakta konstatēšanas uz FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA norādīto e-

pasta adresi. 

3.10. PAŠVALDĪBA pirms Līguma 2.3.apakšpunktā minētā pieprasījuma, nosūta 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM brīdinājumu par Līguma nepildīšanu. Ja  FINANSĒJUMA 

SAŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas brīža nenovērš 

mailto:ieva.lapina@krustpils.lv
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Līguma saistību nepildīšanu, PAŠVALDĪBA ir tiesīga vienpusēji izbeigt līgumu un nosūtīt 

pieprasījumu par naudas atmaksāšanu. Līguma izbeigšanas datums ir datums, kāds norādīts 

brīdinājumā. 

3.11. Ja FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS kavē saņemtās naudas summas atmaksu ilgāk par 10 

(desmit) darba dienām no pieprasījuma saņemšanas, tad FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS 

PAŠVALDĪBAI maksā līgumsodu 10 (desmit) procenti no Finansējuma summas.  

3.12. Ja Līgumā paredzētajā laikā netiek iesniegtas atskaites vai nenotiek 3.7.apakšpunktā 

minētā prezentācija, FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no 

Finansējuma kopējās summas par katru nokavēto dienu. 

3.13. Ja FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS atbilstoši Līguma noteikumiem neatmaksā saņemto 

finansējumu vai nesamaksā līgumsodu Līgumā noteiktajos gadījumos, Līguma parakstītājs kā 

fiziska persona uzņemas saistības kā pats parādnieks atbildēt PAŠVALDĪBAI ar visu savu 

kustamo un nekustamo īpašumu, lai segtu finansējuma atmaksu. 

 

4. Nepārvaramā vara 

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radīsies nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt, 

novērst, ietekmēt. Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā Puse paziņo otrai 

nekavējoties tiklīdz tas kļuvis zināms. 

4.2. Nepārvarami ārkārtēji apstākļi ir stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, ar jauniem tiesību 

aktiem pamatota valsts varas un pārvaldes institūciju rīcība, streiki, abām Pusēm saistošu 

tiesību aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā. 

4.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par trim mēnešiem, PAŠVALDĪBAI un 

FINASĒJUMA SAŅEMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski 

informējot par to otru Pusi. 

 

5. Pārējie noteikumi 

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz saistību izpildei. 

5.2. Šī līguma darbības laikā radušos strīdus PUSES cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, 

bet ja tas nav iespējams, tos izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

5.3. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam 

eksemplāram katrai PUSEI. 

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

PAŠVALDĪBA  FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS 

Krustpils novada pašvaldība 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV–5202 

Reģ. Nr. 90009118116 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

_____________________    K. Pabērzs 
 

 

 Nosaukums 

Reģ. Nr.  

Adrese 

E-pasta adrese: 

Kontakttālrunis 

Konts  

Amats (ja ir) 

 

 

 

________________________ V. Uzvārds 
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6. pielikums 

Konkursa  

                 “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

             nolikumam 

 

AVANSA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS 

 

1. Informācija par pieprasījumu 

Biznesa idejas nosaukums  

Pieprasītā avansa summa, EUR  

Avansa apmērs, %  

Biznesa idejas attiecināmās izmaksas, 

EUR 
 

Pašvaldības piešķirtais finansējums, EUR  

2. Atbalsta saņēmējs 

Nosaukums / vārds uzvārds  

Reģistrācijas numurs/ 

nodokļu maksātāju kods 

 

Juridiskā adrese/ adrese  

Atbalsta saņēmēja kontaktpersona  

Tālruņa numurs  

E-pasta adrese  

3. Bankas informācija 

Konta turētājs  

Reģistrācijas numurs/ 

nodokļu maksātāju kods 
 

Bankas nosaukums  

Bankas konta numurs  

Bankas kods  

4. Iesniedzamie pavaddokumenti 

 Dokumenta Nr. Datums Lapu 

skaits 

Apliecinājums par saimnieciskās 

darbības reģistrēšanu (ja attiecināms) 

   

Priekšapmaksas rēķins    

Finansējuma līgums (kopija)    

 

Atbalsta saņēmējs   
(vārds, uzvārds un paraksts ) (datums) 

 
 

 

 

 


