
      

 

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000065434 

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 

tel./fakss 65329632, mob.tel. 28239646, www.varkava.lv  dome@varkava.lv 

SEB Preiļu filiāle, konts: LV31UNLA0026000130410 

 

Vārkavas novada Upmalas pagastā 

      

 APSTIPRINĀTS 

ar Vārkavas novada domes 26.05.2020. lēmumu 

Nr.75 (prot. Nr.12/4§.) 

Grozīts ar Vārkavas novada domes 28.07.2020. 

lēmumu Nr.107 (prot. Nr.15/12§.) 

 

 
 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES  

MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU UN 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU PROJEKTU 

LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA 

NOLIKUMS 

 
 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Vārkavas novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) līdzfinansējums Vārkavas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu 

(turpmāk – MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (turpmāk – SDV) projektiem 

uzņēmējdarbības attīstībai konkursā „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās 

darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss”.  

2. Konkursa nolikumu apstiprina Vārkavas novada pašvaldība. 

3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības finansiālu atbalstu MVK un SDV projektiem, kas 

saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, inovatīvas produkcijas un pakalpojumu klāsta 

pilnveidošanu, kas palielinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, ienākumu līmeni Vārkavas 

novada teritorijā un sekmētu jaunu darba vietu veidošanos Vārkavas novadā. 

4. Līdzfinansējumu MVK un SDV projektiem finansē no Pašvaldības 2020. gada budžeta 

līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums MVK un SDV projektu 

līdzfinansēšanai 2019. gadā sastāda 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). 

5. Konkurss tiek izsludināts no 2020. gada 1. jūnija. 

6. Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek pagarināta līdz 2020.gada 31.augustam. 

7. Paziņojumu par konkursu publicē Vārkavas novada domes mājas lapā interneta vietnē 

www.varkava.lv. 

 

II. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI  

8. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu MVK un SDV projektiem, kas paredz: 

8.1. jaunu darba vietu (vienu vai vairāk) radīšanu; 

http://www.varkava.lv/
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8.2. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu; 

8.3. esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu. 

9. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu ir pretendentiem, 

kas atbilst šādiem kritērijiem:  

9.1.  komercsabiedrības atbilst MVK kategorijas nosacījumiem;  

9.2.  komercsabiedrības ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā ar juridisko adresi Vārkavas novadā un faktisko darbību veic Vārkavas 

novada teritorijā; 

9.3. fiziska persona – SDV, kura saimniecisko darbību veic Vārkavas novada 

teritorijā. 

10. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt komercsabiedrība:  

10.1. kas tiek likvidēta; 

10.2. ir pasludināta par maksātnespējīgu; 

10.3. tai uzsākts tiesiskās aizsardzības process; 

10.4. tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība 

par komercdarbības bankrotu; 

10.5. kurai pastāv nodokļu un/vai citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto 

maksājumu parāds uz pieteikuma iesniegšanas brīdi dalībai konkursā; 

10.6. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļi. 

11. Pieļaujamā Pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte vienas komercsabiedrības vai 

saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam ir līdz 50 % no projekta pieteikuma 

budžeta. 

12. Vienas komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja vienam projektam 

maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 1000,00 EUR (viens 

tūkstotis euro un 00 centi).  

13. MVK vai SDV konkursa kārtībā var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienam 

projektam vienā izsludinātajā konkursā.  

14. Komercsabiedrība vai saimnieciskās darbības veicējs konkursā drīkst piedalīties 

vienu reizi 3 gados. 

15. Finansējums tiek izmaksāts pēc tam, kad abas puses ir vienojušās un parakstījušas 

Līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, balstoties uz Projekta īstenotāja iesniegtām 

un ar pašvaldības pārstāvi saskaņotām pavadzīmēm, rēķiniem, kas tiks apmaksāti 

pamatojoties uz projekta iesnieguma budžeta tāmi.  

16. Projekta īstenotājam par Pašvaldības finansējuma līdzekļiem iegūto labumu 

jāizmanto sava uzņēmuma darbībā vismaz 2 (divus) gadus. 

17. Projekta laikā iegūto labumu izmatot tikai projekta paredzētām aktivitātēm, atsavināt 

vai izīrēt trešai personai iegūto labumu nav pieļaujams. 

18. Projekta īstenotājs labprātīgi atmaksā saņemto līdzfinansējumu šādos gadījumos un 

apmērā: 

18.1.  pilnā apmērā, ja atbalsta pretendents savu komercdarbību izbeidz gada laikā 

pēc projekta apstiprināšanas un līguma par līdzfinansējuma saņemšanu 

parakstīšanas brīža; 

18.2. pilnā apmērā, ja projekta īstenotājs neievēro par Pašvaldības finansējuma 

līdzekļiem iegūto labumu izmantošanas nosacījums; 
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18.3. 50 % apmērā, ja projekta īstenotājs savu komercdarbību izbeidz divu gadu 

laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma par līdzfinansējuma saņemšanu 

parakstīšanas brīža. 

19. Ja Projekta īstenotājs labprātīgi neatmaksā saņemto līdzfinansējumu noteiktajā apmērā, 

Pašvaldība ir tiesīga piedzīt līdzfinansējuma summu Civilprocesa likumā noteiktajā 

kārtībā, iesniedzot prasību tiesā.  

20. Projekta īstenotājam tiek noteikts projekta uzraudzības laiks – 2 (divi) gadi pēc projekta 

realizācijas. 

21. Projekta īstenotājs projekta uzraudzības laikā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūto 

labumu: 

21.1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm; 

21.2. neatsavina vai nepatapina; 

21.3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta 

atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis. 

22. Projekta īstenošanas termiņš - līdz 2020. gada 30. decembrim. 

 

III. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 

23. Atbalsta pretendents iesniedz projekta pieteikumu ar pavaddokumentiem līdz 2020.gada 

31. augustam. 

24. Projekta pieteikumu var iesniegt Vārkavas novada domē, vai nosūtīt pa pastu Vārkavas 

novada domei, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Vārkavas novadā, LV-5335, ar norādi „Mazo 

un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas 

konkursam”, datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu 

iesniegšanas datumu un “neatvērt līdz konkursa pieteikuma termiņa beigām”. 

25. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var 

saņemt Vārkavas novada domē vai Pašvaldības interneta mājas lapā www.varkava.lv. 

26. Projektu pieņemšanas sākuma un beigu termiņus izsludina, publicējot informāciju 

Pašvaldības interneta mājas lapā www.varkava.lv, Vārkavas novada domes informatīvajā 

izdevumā „Ozolupe”, kā arī veicot tiešo komunikāciju ar MVK un SDV. 

27. Projektu pieteikumus pieņem saskaņā ar izsludinātajiem termiņiem. 

 

IV. PROJEKTA PIETEIKUMS 

29. Projekta pieteikumu sagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir Nolikuma 

neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1). 

30. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:  

30.1. projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV); 

30.2. komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības 

kopija; 

30.3. tirgus izpētes (cenu aptaujas) dokumenti ar vismaz diviem pretendentu 

piedāvājumiem; 

30.4. citi projektu raksturojoši materiāli un pielikumi pēc pretendenta ieskatiem 

(rekomendācijas, skices, utt.). 

31. Projekta pieteikums iesniedzams latviešu valodā, noformēts uz A4 formāta lapām, 

datorrakstā, ieteicamais burtu lielums - 12.  

32. Pieteikums kopā ar pielikumiem ir cauršūts. Pieteikumu iesniedz 1 Projekta 

oriģināleksemplārā. Projektu iesniedz slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda 

http://www.varkava.lv/
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pieteicēju, projekta nosaukumu, norādi „Mazo un vidējo komercsabiedrību un    

saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursam” un “neatvērt līdz 

konkursa pieteikuma termiņa beigām”. 

33. Atbalsta pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

34. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

35. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

36. Pretendenta iesniegtais projekta pieteikums ir apliecinājums tam, ka iesniedzējs ir 

iepazinies ar konkursa nolikumu, ievēro to pilnībā un uzņemas atbildību par 

nolikumā minēto noteikumu izpildīšanu. 

37. Iegādātā un uzstādītā inventāra un aprīkojuma uzturēšanu apņemas veikt projekta 

iesniedzējs. 

 

V. PROJEKTA VĒRTĒŠANA 

38. Projektu pieteikumus izvērtē ar Vārkavas novada domes priekšsēdētājas rīkojumu 

izveidota vērtēšanas komisija 5 komisijas locekļu sastāvā (turpmāk - komisija).  

39. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas 

locekļiem. 

40. Novada domes sekretāri norīko komisijas sēžu protokolēšanai ar novada domes 

priekšsēdētājas rīkojumu.  

41. Ja kāds no komisijas locekļiem pārstāv pretendentu vai ir pretendenta, kas 

iesniedzis projekta pieteikumu konkursam, radinieks (atbilstoši Interešu konflikta 

novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 6. punktam), viņam nav tiesību piedalīties 

vērtēšanā. 

42. Projektu pieteikumi tiek atvērti komisijas sēdes laikā. 

43. Komisija vērtē projektu pieteikumus pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

43.1. projekta pieteikums ir iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā; 

43.2. projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti; 

43.3. projekta argumentācija jeb pamatojums; 

43.4. projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes 

pamatotība un pārskatāms noformējums; 

43.5. prognozējamo preču vai pakalpojumu tirgus iespēju paplašināšana; 

43.6. jaunradīto darba vietu skaits uzņēmumā; 

43.7. projekta iesniedzēja apraksts un spēja īstenot projektu. 

44. Konkursa komisija ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu informāciju par 

projekta pieteikumu. 

45. Projekta pieteikumus vērtē katrs komisijas loceklis, pēc 43. punktā noteiktajiem 

kritērijiem. 

46. Atbalsta pretendents nepiedalās projekta izvērtēšanā. 

 

VI. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN KONKURSA REZULTĀTI 

47. Lēmumus komisija pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsu skaits 

ir vienāds izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam. 

48. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 
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49. Pēc projektu pieteikumu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši 

šajā nolikumā izvirzītajām prasībām. 

50. Konkursa komisija izvērtē projekta pieteikumus divu nedēļu laikā pēc projektu 

dokumentu iesniegšanas beigu termiņa un pieņem lēmumu par atbalstītajiem projektiem. 

51. Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī 

norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 

52. Konkursa komisijas lēmums, tiek uzskatīts par atbalsta piešķiršanas brīdi, ar kuru atbalsta 

pretendentam rodas likumīgas tiesības saņemt atbalstu. 

53. Divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, konkursa rezultāti tiek publicēti 

pašvaldības mājas lapā interneta vietnē – www.varkava.lv. 

 

VII. LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

54. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā izlietošanu. 

Līgums abām pusēm par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā no 

vērtēšanas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

55. Gadījumā, ja Līgums par piešķirto līdzfinansējumu netiek parakstīts 1 (viena) mēneša 

laikā no vērtēšanas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, lēmums par līdzfinansējuma 

piešķiršanu zaudē spēku. 

 

VIII. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

 

56. Projekta īstenotājs, līdz 2020. gada 30. decembrim iesniedz pašvaldībā atskaiti par 

projekta finansējuma izlietojumu (pielikums Nr. 2) un darījumus apliecinošo 

dokumentu (čekus, pavadzīmes, kvītis u.c.) kopijas. 

57. Piešķirto līdzfinansējuma summu, kas norādīta noslēgtajā līgumā, Pašvaldība pārskaita 

uz Projekta īstenotāja norādīto norēķinu kontu pēc Projekta realizācijas un visu 

atskaišu iesniegšanas 3 (triju) darba dienu laikā pēc Projekta īstenotāja piestādītā rēķina 

iesniegšanas Pašvaldībā. 

58. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) 

pirms Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā un 

projekta uzraudzības laikā – trīs gadus pēc projekta realizācijas. 

59. Projekta īstenotājam projekta uzraudzības laikā līdz katra nākošā gada 31. maijam 

jāiesniedz Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas D3 sadaļa vai gada pārskats.  

 

Pielikumi: 

1. projekta pieteikuma veidlapa; 

2. atskaite par projekta finansējuma izlietošanu. 

 

 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja     Anita Brakovska 
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Pielikums Nr. 1 

Konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās 

darbības veicēju projektu līdzfinansēšana” 

 

PIETEIKUMA  

Veidlapa 
 

1. Informācija par projekta iesniedzēju 

 

Uzņēmums (ja ir), reģistrācijas numurs  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Tālrunis  

E-pasts  

2. Informācija par plānoto komersantu – komersanta veids 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Individuālais komersants  

Cits ( norādīt)  

Iesnieguma projekta aprakstam nevajadzētu pārsniegt 3-4 lapas. 

3. Uzņēmuma saimnieciskās darbības apraksts (līdz 4000 rakstu zīmēm) 

 

 

 

 

 

4. Informācija par projektu 

4.1. Projekta apraksts norādīt projekta mērķi, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, 

realizācijas laiku (līdz 4000 rakstu zīmēm) 

 

 

4.2. Projekta kopējais budžets 

Kopējais projekta budžets  EUR 

Pašvaldības finansējums (līdz 1000 EUR) EUR 

Līdzfinansējums  EUR 

4.3. Projekta nepieciešamības pamatojums esošās situācijas raksturojums, īsa 

tirgus situācijas analīze, atbalsta nozīme Jūsu komercsabiedrības vai saimnieciskās 

darbības attīstībai (līdz 4000 rakstu zīmēm) 
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4.4. Paredzētā aprīkojuma, inventāra vai iekārtu pamatojums (Sniedzot aprakstu par 

aprīkojumu un inventāru, lūdzu pēc iespējas precīzāk norādiet, kā tas sekmēs projekta 

mērķu sasniegšanu.) 

Nr. 

p.k. 

Inventārs, 

iekārtas, aprīkojums 
Pamatojums Daudzums 

Izmaksas tai 

sk. PVN 

EUR 

1.     

2.     

3.     

KOPĀ:  

t.sk. Pašvaldības līdzfinansējums       %  

   

 

 

5. Pielikumi: 

5.1. projekta vadītāja biogrāfijas apraksts (CV); 

5.2. komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija; 

5.3. tirgus izpētes (cenu aptaujas) dokumenti ar vismaz diviem pretendentu 

piedāvājumiem; 

5.4. citi projektu raksturojoši materiāli un pielikumi pēc pretendenta ieskatiem 

(rekomendācijas, skices, utt.). 

Ar savu parakstu apliecinu, ka: 

1. pieteikuma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa; 

2. esmu iepazinies ar konkursa nolikumu; 

3. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par 

tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir 

Maksātnespējas likuma subjekts); 

4. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā 

esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu 

profesionālo darbību; 

5. esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas 

iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš 

ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam; 

6. manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi konkursa pieteikumā paredzēto pasākumu 

pilnīgai izpildei plānotajos termiņos. 

 

 

Atbalsta pretendents       /       / 
                     vārds, uzvārds          paraksts 
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Pielikums Nr. 2 

NOLIKUMA 

„Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju 

projektu līdzfinansēšana” konkursam 

                     
    (komercsabiedrība vai saimnieciskās darbības veicējs, Reģ. Nr.) 

            

          (adrese, tālrunis, e-pasts) 

 

ATSKAITE 

Par projekta finansējuma izlietošanu 

 

                       realizācijā, 
(projekta nosaukums) 

saskaņā ar 20     . gada                                                   līgumu Nr.                                        projekta  

finansējums ir izlietots sekojoši: 

 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

izdevumu 

pozīcija 

saskaņā ar 

projekta 

pieteikuma 

4.4. punktu 

Darījumu 

apliecinošā 

dokumenta 

nosaukums, 

numurs un 

datums (kvītis, 

EKA čeks, 

pavadzīme) 

Izmaksu apliecinošā 

dokumenta nosaukums, 

numurs un datums 

(maksājuma uzdevums, 

kases orderis vai avansa 

norēķins) 

Summa EUR, t.sk. 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

Projekta 

iesniedzēja 

līdzekļi 

      

      

      

      

      

Kopā, EUR   

Kopā, %   

 

Pavisam kopā izlietoti: EUR     (     ) 

 

Pielikumā attaisnojoši dokumenti uz    lapām. 

 

Pievienoto dokumentu saraksts: 

1. Iegādātā inventāra, iekārtu, aprīkojuma foto. 

2. …… 

 

                                 
            /paraksts/                  /paraksta atšifrējums/ 

 

    

            /datums/ 

 

Z.V. 

 

 


