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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) 
līdzfinansējums (Grants) Valkas novadā reģistrēto uzņēmumu, kuros darbinieku skaits 
nepārsniedz 30 cilvēkus (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, 
Zemnieku saimniecība) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju konkursa „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 
ietvaros. 

2.  Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Valkas novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais 
finansējums ir EUR 5 000. 

3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas 
realizējami Valkas novadā līdz 2018.gada 30.jūnijam. 

4. Šā mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu 
projektiem, kas paredz: 
4.1. jaunu darba vietu radīšanu; 
4.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu; 
4.3. atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu 
(ES      finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas); 
4.4.komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm. 

5.   Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar: 
5.1. starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu; 
5.2. rūpnieciski ražotu alkoholisko dzērienu tirdzniecību; 
5.3. tabakas izstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību; 
5.4. azartspēlēm un derībām. 

6. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem 
vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā. Nepieciešamības gadījumā vērtēšanas komisija var 
pieaicināt nozares ekspertus. 

7. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu „Attīsti 
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros ir uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem: 
7.1. uzņēmums atbilst Nolikuma 1.punkta nosacījumiem; 
7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Valkas novadā un savu 

faktisko darbību veic Valkas novada teritorijā; 
7.3. uzņēmums piedalās ar savu finansējumu vismaz 10% apmērā no pieprasītā Granta 

apmēra.  
8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmumi: 
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8.1. kas tiek likvidēti, pasludināta uzņēmuma maksātnespēja, uzsākts tiesiskās aizsardzības 
process, tā saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par 
uzņēmuma bankrotu; 

8.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos 
maksājumus noteiktajos termiņos, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi; 
8.4. kuri tieši vai netieši saistīti ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās 

Konkursa vērtēšanā. 
9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt 

uzņēmumu un attīstīt uzņēmējdarbību Valkas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros. 
10. Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais 

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1000. Viena komercsabiedrība vai fiziska 
persona konkursa kārtībā var saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam 
izsludinātajā Konkursā viena gada ietvaros. 

11. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas saistītas ar šādām vajadzībām: 
11.1. preces izstrādes izmaksas; 
11.2. pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi; 
11.3. mārketinga izmaksām; 
11.4. specifiskas tehnikas un / vai iekārtas iegādi (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.); 
11.5. izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai / ražošanai; 
11.6. ārpakalpojuma izdevumiem (grāmatvedības u.c.); 
11.7. interneta mājaslapu izstrādi; 
11.8. licenču iegādi; 
11.9. specifiska rakstura darbaspēka apmācību; 
11.10. preču zīmes reģistrāciju; 
11.11. patentu reģistrāciju LR Patentu valdē; 
11.12. pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) 

būvniecības, rekonstrukcijas un remonta izmaksām; 
11.13. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija ar 

vienkāršu balsu vairākumu). 
 
 

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 
 

12. Konkursa pieteikuma iesniegšana: 
12.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 

3, Valkā, Valkas novadā; 
12.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Valkas novada domei, Beverīnas iela 

3, Valka, Valkas novads, LV 4701, ar norādi – „Konkursam „Attīsti uzņēmējdarbību 
Valkas novadā!”” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par 
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);  

12.3. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi 
novads@valka.lv.  

13. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var 
saņemt mājas lapā internetā www.valka.lv. 

14. Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 15.aprīlim, 
15.jūnijam, un 15.augustam. 

15. Pieteikumu iesniegšana tiek pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada ietvaros piešķirtais 
finansējums. 

 
3. PROJEKTA PIETEIKUMS 

 

16. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma 
neatņemama sastāvdaļa. 

17. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi: 
17.1. naudas plūsmas prognoze; 
17.2. projekta vadītāja CV; 
17.3. projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt konkrētā projekta 

īstenošanu; 
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17.4. cita informācija, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma saimniecisko darbību un 
plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību; 

17.5. apliecinājums par sniegtās informācijas patiesumu. 
18. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā (ieteicams: Times New Roman, 

burtu lielums - 12 vai Arial, burtu lielums -10). 
19. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā. 
20. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā 

cauršūtā oriģināleksemplārā. 
 

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA 
 

21. Vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no 5 komisijas locekļiem, tajā skaitā 
komisijas priekšsēdētājs. 

22. Komisijas darbu protokolē no komisijas locekļu vidus ievēlēts  protokolists.  
 

5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA 
 

23.  Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem: 
23.1. iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti; 
23.2. projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un 

pārskatāms noformējums; 
23.3. projekta argumentācija; 
23.4. nodarbināto skaits uzņēmumā; 
23.5. prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās. 

24. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc 23.punktā norādītajiem kritērijiem. Pašvaldības 
līdzfinansējums projektam tiek piešķirts, ja par tā atbalstīšanu nobalso vismaz 3 Komisijas 
locekļi. 

25. Pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas, Komisija publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai uz 
pretendentu nav attiecināmi kādi no šī nolikuma 8.punktā minētajiem izslēgšanas 
nosacījumiem. Ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.1., 8.3. vai 8.4.punktā 
minētais izslēgšanas nosacījums, Komisija lemj par pretendenta noraidīšanu. 

26. Ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.2.punktā minētais izslēgšanas 
nosacījums, Komisija pieprasa pretendentam 5 darbdienu laikā  iesniegt apliecinājumu, ka tam 
nebija nodokļu vai citu obligāto valsts vai pašvaldības maksājumu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro, iesniedzot attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no 
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai 
personai nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 
6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

 

27.  Pēc projekta pieteikuma iesniegšanas, Komisija līdz mēneša pēdējam datumam: 
27.1. izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus; 
27.2. lemj par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 

28. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 
29. Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot, noraidot vai apstiprinot līdzfinansējuma 

piešķiršanu. 
30. Komisijas lēmums nav apstrīdams. 
 

7. PROJEKTA REZULTĀTI 
 

31.  Vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija pretendentus informē par pieņemto 
lēmumu attiecībā uz pretendenta iesniegto projektu. 

 
 

8. LĪGUMA SLĒGŠANA UN ATSKAIŠU IESNIEGŠANA 
 

32. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā 
līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums Granta saņēmējam jāparaksta 2 nedēļu laikā no 
uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 
zaudē spēku. 



33. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Pašvaldībai atskaites par Pašvaldības 
līdzfinansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

34. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs desmit dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa Pašvaldībai iesniedz: 
34.1. rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu; 
34.2. atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu. 

35. Pašvaldībai ir tiesības neizmaksāt Grantu, ja Granta saņēmējs: 
35.1. jebkādā veidā ir maldinājis Komisiju; 
35.2. nav sniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus; 
35.3. neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus. 

36. Pašvaldībai ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas likt atmaksāt Grantu vai tā daļu, ja: 
36.1. piešķirtais finansējums bez saskaņošanas ar Pašvaldību tiek izmantots citam 

mērķim, nekā to nosaka noslēgtais līgums par Granta piešķiršanu; 
36.2. tiek konstatēts, ka Granta saņēmējs ir maldinājis Komisiju; 
36.3. Granta saņēmējs neiesniedz pieprasītās atskaites līgumā noteiktajā kārtībā; 
36.4. pirmajā projekta darbības gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta vai netiek 

veikta regulāri. 
37. Uzņēmumam jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem pirmajā darbības 

gadā pēc līguma noslēgšanas. 
38. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms 

Granta piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā, lai pārliecinātos par: 
38.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā; 
38.2. darbības norisi atbilstoši iesniegtajam konkursa pieteikumam; 
38.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par 

Granta piešķiršanu. 
39. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Granta saņēmēja. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs     V.A.Krauklis 
 
 

 

 


